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Az etológia helye (?) 

Szerveződési szintek – szintek közötti kapcsolatok 
 
Populációk Ökológia 
 
Egyedek Etológia 
 
Neurális szabályozó  Élettan 
Rendszer 
  
Sejtek Sejttan   
 
DNS Genetika  
 Biokémia 

Infraindividuális szint 

Szupraindividuális szint 



Összehasonlító funkcionális 
mágneses képalkotó eljárás 

kutyán és emberen 

Andics et al. 2014 

 Képes-e a kutya emóciós állapothoz kapcsolható 
viselkedés (hangadás) megkülönböztetésére? 

 Képes-e a kutya elkülöníteni a fajokat hangjuk alapján? 

Andics Attila Gácsi Márta 





Összehasonlító funkcionális mágneses 
képalkotó eljárás kutyán és emberen 

Emberhang 
 
Kutyahang 
 
Emberhang 
érzelmi töltete 
 
Kutyahang 
érzelmi töltete 

Analóg agyi területek 
Aszimmetrikus működés 
(Lateralizáció) 

ectosylvian gyrus 
- medialis 

ectosylvian gyrus 
- caudalis 

sylvian gyrus - 
caudalis 

superior 
temporalis 
sulcus - medialis 

inferior 
frontalis 
cortex 

STS- 
posterior 



Etológiai megközelítés 
Tinbergen (1953) Az etológia az állati (és emberi) 
viselkedés biológiai (természettudományos) 
tanulmányozásával foglalkozik 
 

Az ÁLLAT és 
KÖRNYEZETE 
közötti kapcsolat 
 
Speciális problémák -
- specializált 
képességek 



Humán 
látvány 

UV fotó 

Rovar 
látvány 



Így látjuk mi! Így látják ők! 



A klasszikus etológiai alapkoncepció 

A viselkedés mint fenotípus – fajra jellemző viselkedések vizsgálata 



A viselkedés leírása:  
A viselkedés, mint fenotipikus jellemző 

Flirtation by Kim Wyatt  

Viselkedés: Élő szervezetek (egyedek vagy csoportok) 
belsőleg koordinált térbeli és időbeli akciója és póza testre 
szabottan (vagy akciójának hiánya) külső vagy belső ingerre 
(eltekintve az egyedfejlődésként értelmezhető 
változásoktól) (Levitis et al 2009). 



A '4 kérdés' 

Tinbergen (1963): Why do animals behave as they do? 
 
Mi a vizsgált viselkedés... Közvetett és közvetlen oka 
Funkciója? 
Evolúciója? 

 
Mechanizmusa? 
Egyedfejlődése? 
 

Miért követik a napos csibék a kotlóst? * evolúció/funkció 
Környezet és evolúciós múlt 
 
Miért (hogyan) követik a napos csibék a kotlóst? 

Mechanizmus/egyedfejlődés 
(Milyen szabályozó folyamatok teszik lehetővé a 
magatartásforma megjelenését?) 

Közvetett - ultimális 

Közvetlen - proximális 



• A viselkedés folyamatos esemény 
 

•  Tagolás, magatartás elemek/egységek, fajspecikus „lista”:  
(~2000 óra), fajtól függ! 

Az etológiai módszer  
(a viselkedés megfigyelése) 

Kummulatív eloszlás 

        Megfigyeléssel töltött idő  

Etogram: egy adott 
faj részletesen 
definiált viselkedés-
egységeinek 
katalógusa 
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Az etológiai módszer  
(a viselkedés megfigyelése) 

Viselkedési egység: 
• Elnevezés: forma és funkció alapján 
• Leírás szintjei: izom, testrész, test 
• Pozíció – forma 
• Térbeli helyzet 
• Irányultság 
• Intenzitás 

„ÜL” 

•Az etológiai módszer éppolyan megbízható, mint bármely 
más tudományos módszer az egyed belső állapotának 
meghatározására 

„Menekül” 



A klasszikus etológiai alapkoncepció 

 
 
 

ELME 

Akció Inger 

? 

Kulcsinger 

Öröklött 
mozgás 
mintázat 

Fajra jellemző, elemekre 
bontható magatartás-forma 
 
Jellemzői: 
 Az elemek sorrendje állandó 
 Tanulás kevésbé befolyásolja 

(formaállandó) 
 Megjelenhet kiváltó 

kulcsinger hiányában is 
 Kiválthatósága ingadozhat  a 

belső állapot változásával 
(NEM fáradás) 

Öröklött 
mozgásmintázat 
kiváltására alkalmas 
összetett inger 
 
Jellemzői: 
 Egyszerűsített inger 

is hatékony (lehet) 
 Szűrőmechanizmus 
 Heterogén szummáció 
 Szupernormális inger 

Lorenz 
Tinbergen 

Öröklött kiváltó mechanizmus 



Öröklött mozgásmintázat (ÖMM) és kulcsinger 

Vörösbegy 

Tüskés 
pikó 

Kulcsinger: „vörös szín” 
ÖMM: támadó viselkedés 
Csak szaporodási 
időszakban! 
(Viselkedési analógia) 

Egy jelleg alapján leírható kulcsinger 

video 



Öröklött mozgásmintázat (ÖMM) és kulcsinger 

Kulcsinger: körök aránya – a testhez arányosabb 
kisebb kör határozza meg a tátogás irányát 
ÖMM: tátogás (táplálékkérő viselkedés) 
Csak fióka korban! 

Több jelleg alapján leírható kulcsinger – konfigurációs kulcsinger 

Fekete rigó 
 
Mi váltja ki a tátogást? 
Hol a tojó feje? 
Tátogás iránya 
 
 



Öröklött mozgásmintázat (ÖMM) és kulcsinger 

Szupernormális kulcsinger 

Ezüst sirály 

Kulcsinger: piros folt/kontraszt 

ÖMM: csípdesés (táplálékkérő viselkedés) 

Csak fióka korban! 



Lorenz: Pszichohidraulikus modell 

Vákuum aktivitás: 
Kulcsinger nélkül 
megjelenő ÖÖM 
 
Heterogén szummáció 

Hidraulika: 
Folyadékok 
mechanikai 
tulajdonságát 
vizsgáló mérnöki 
tudomány 



Tinbergen: Hierarchikus modell 

Helyettesítő 
aktivitás: 
Ha 2 központ 
aktiválódik 
egyszerre 

Kulcsingerek 



Csányi: Interakciós elme modell 

Kulcsinger: két vízszintes szem 
 
ÖMM: Felderítés  
 Menekülés 

ÖMM Kulcsinger 

Jellemző 



Tanulás vizsgálata… 
1. Sherrington (1906) Pavlov 

(1927) reflextan 
2. Thorndike (1911) 

'problémadoboz‘, próba-
szerencse tanulás 

2. J. Watson (1930) 
behaviorizmus 

3. Skinner (1938)  
 'operáns kondicionálás‘ 
4. „Kognitív (elme) pszichológia 

(1950) Eward Tolman, Noam 
Chomsky, Ulric Neisser 

5. Evolúciós pszichológia (1970-
80), Buss, Tooby, Cosmides 

Viselkedéskutatás:  
Pszichológiai tradíció 

Módszertani 
különbségek a 

viselkedés 
megfigyelésében 



Viselkedéskutatás:  
Etológiai tradíció 

Öröklött viselkedés vizsgálata… 
1. Whitman (1919), Heinroth 

(1910) magatartás leírása 
2. Lorenz  evolúciós eredet (1930) 
3. Eibs-Eibesfeld (1940) 

humánetológia 
3. Tinbergen (1960)  környezeti 

hatások, ökológiai feltételek 
4. von Frisch (1960) 

kommunikáció: kísérletes munka 
(terepen) 

5. Kognitív etológia, Griffin (1980), 
viselkedésökológia (Krebs 1984) 

Módszertani 
különbségek a 

viselkedés 
megfigyelésében 

Pszichológiai 
és etológiai 
hagyományok 
konvergálnak 



A viselkedés leírása: Modern módszerek? 

„brain in the loop” 

Az „automatizálás”: 
Előnyök:  Olcsó  és hatékony (ha működik) 
  Az ember mással tud foglalkozni 
  Nagy mennyiségű adat gyűjtése 
Hátrány: Nincs közvetlen tapasztalat 
  Nincs kapcsolat az állatokkal 
  Fejletlen technológia 



A viselkedés leírása: Modern módszerek? 

„Intellicage” 

Fenotipizáló rendszerek: 
„bentlakásos” ketrecek 
Folyamatos adatrögzítés 
 
Többféle teszt/megfigyelés elvégzése: 
Pl. aktivitás, preferencia/fóbia 
Helytanulás, memória 
Szociális versengés 

De:   
helyhez kötött 
sok esetben nem végezhető 
(pl. terep) 
állatok mozgása korlátozott 


