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PPT-k 

Írásbeli vizsga: rövid szöveges válaszok  



Humánetológia „segédtudományai” 

Viselkedés ökológia (funkció) 

 

Összehasonlító etológia (evolúció) 

 

Neuroetológia (mechanizmus) 

 

Kognitív etológia (mechanizmus) 

Alkalmazott etológia  

Állatjólét 

Humánetológia  

Archeológia 

Antropológia 

Zoológia 

Kultúrantropológia 

 

Evolúciós pszichológia 

Szociobiológia 

Evolúciós genetika 

Humánökológia 

 

Szociológia 

 



A '4 kérdés' 

Tinbergen (1963): Mi a vizsgált viselkedés...  

1. funkciója? 
2. evolúciója 
3. mechanizmusa? 
4. egyedfejlődése? 

 
 
Pl.  Miért követik a napos csibék a kotlóst? 
  * evolúció/funkció 
 
  Hogyan követik a napos csibék a kotlóst? 
  (Milyen szabályozó folyamatok teszik lehetővé e magatartásforma 

 megjelenését?) 

  * mechanizmus/ontogenezis 



Darwin evolúciós modellje 

KIINDULÁS 

• Szaporodási kapacitás végtelen 

• Populáció egyedszáma állandó 

• Erőforrások korlátozottak 

KÖVETKEZTETÉS: 

1. az egyedek vetélkednek 

KIINDULÁS 

• Egyedek különböznek 

• Egyedi különbségek öröklődnek 

KÖVETKEZTETÉS: 

2. Differenciális szaporodás 

3. Változások generációkon 

keresztül mennek végbe 

Szintetikus elmélet (Darwin+populációgenetika) 

DNS felfedezése: Másolás és rekombináció 

Evolúciós szintek (kémia, biológia, társadalom) 

Szelekció egysége (egyed, gén, csoport) 



Evolúciós homológiák és 

analógiák/konvergenciák 

HOMOLÓGIA 

Közös ős 

Eltérő szelekciós környezet 

Hasonló mechanizmus 

A  B 

  Divergencia 

A  C 

 

 

A  B 

  Parallelizmus 

A  B’ 

ANALÓGIA 

Eltérő ős 

Hasonló szelekciós környezet 

Eltérő mechanizmus 

 

A  C 

  Konvergencia 

B  C’ 

 



Anatómiai jegyek homlógiái és analógiái 

analógia 
homológia 



Evolúciós homológiák és 

analógiák/konvergenciák 

Bicyclus anynana var. 

(afrikai szemeslepke) 

 

 

Más rokon fajok 

  

Canthigaster compressa 

Gömbhal… 

„Szemfoltok” a ragadozók elkerüléséhez  



Vizsgálati módszerek 

1. Összehasonlítás a főemlősökkel,  

 emberszabásúakkal 

 

2. Korai gyermekkori vizsgálatok 

 

3. Kultúraközi vizsgálatok 

 



Az öröklött mozgásmintázat és kulcsinger 

Öröklött Mozgás Mintázat (ÖMM) 
1. A faj összes tagjánál megjelenik  
2. „Nem tanult”  
3. Az elemek sorrendje állandó 
4. Megjelenhet nem megfelelő helyzetekben is (kiváltó inger nélkül) 
5. Viszonylag gyors habituáció (fáradás) 
 Tojásgörgetés, pózolások, fenyegetések 
 
Öröklött? környezet hatása, tanulás 
 
Kulcsinger  
1. Az öröklött mozgásmintázat kiváltására alkalmas környezeti 
tényező 
2. Összetett inger, 'egyszerűsített' jelek, szűrőmechanizmusok 
3. Heterogén szummáció 
4. Szupernormális inger 



Öröklött viselkedésformáink  

I. Kulcsingerek 

A szem: Konzervatív érzékszerv 

 

Embernél:  

„Farkasszemnézés”  agresszióra utaló jelzés  

   (közös emlős örökség) 

 

 „Szemkontaktus”  kommunikációs jelzés  

   „új” viselkedésforma 

   anatómiai változás: „szemfehérje” 

  

Felismerő szemöldökrántás 



Kulcsingerek - Öröklött mozgásmintázat 

„Babaarc” 

Specifikus 

szociális 

státusz 

jelzése 



Kulcsingerek - Öröklött mozgásmintázat 

Maja imahely 

Eipo (Új-Guinea) 

Páviánhím 

Boston 

Fallikus fenyegetés- fallikus szibolumok 



Kulcsingerek - Öröklött mozgásmintázat 

 A csók 



A kurkászás 

Öröklött viselkedésformáink 



Kulcsingerek - Öröklött mozgásmintázat 

Félelemgrimasz 

Mosoly 

(alárendeltség, 

félelem) 

Nevetés 

(dominancia, „játék”) 

A  mosoly és nevetés 



Nevetés: Kultúrák összehasonlítása 



Mosoly: Kultúrák összehasonlítása: 



Kulcsingerek - Öröklött mozgásmintázat 

Játékarc 



Babasírás: Leírás 
Kontaktus felvétel ébredéskor 

rosszkedv Alvás közben 

Ivó hang (elégedettség) 

elégedettség 

Öngerjesztő jellegű, könnyezés 

 

Nem-nyugati kultúrákban keveset sírnak 

 

Több kontaktus anya-gyerek között 

 

Kontaktus mennyiségének növelése csökkenti a sírást 

 

Gyakoribb szoptatás csökkenti a sírást 

éhség 

fájdalom 

születéskori felsírás 

elégedettség 



Babasírás: Funkció 

1. Gondoskodás kiváltása  

 speciális válaszreakció a „vevőknél” 

  anyák tejelválasztása megindul 

  szívfrekvencia emelkedik 

  papák kevésbé reagálnak 

  felismerik a saját babájuk sírását 

  megkülönböztetnek sírásokat (fájdalmi sírás vs éhségi sírás) 

 

2. Más anyák elrettentése, újraegyesülés 

 közös gyerekgondozás, specifikus felismerés 

 

3. Hőmérsékletszabályozás 
 DE: hőmérsékletszabályozás inkább kontaktuson keresztül 

 

4. Életképesség jelzése 
 Downs-szindrómás, agysérült gyerekek sírása eltérő 



Babasírás: Funkció és evolúció 

Őszinte jelzés (kooperáció) vagy csalás (kompetíció) ?? 

Graduális jelzés (intenzitása a kellemetlenséggel arányos) 

 (küszöbhatás nyugati kultúrákban) 

 szülő-ivadék konfliktus 

 

Az őszinteség kulcsa a szoros korreláció a jelző és a jelzett minőség 

között. 

 Koraszülöttek gyengén sírnak 

 A sírás erőssége összefügg az átélt stresszel (hormonszintmérések) 

 1 éves kortól ez a kapcsolat fellazul  

DE:  Jelzés költséges  

 

Vészjelzés:  

 magas frekvencia, tonális hangzás  

 nehezen beazonosítható a helye (Marler, pl. „szíííít”- hang) 



Babasírás: Mechanizmus 

Külső kiváltó okok: születéskori-, fájdalmi-, éhes-, figyelmi- 

Belső kiváltó okok: „belső energiaegyensúly fenntartása” (?) 



Babasírás: Egyedfejlődés 

6 hetes korig gyakoribb, majd 4 hónapos korig csökken 

 

7-9 hónapos kortól:  

  nevelő felé irányítva,  

  ránézéssel koordinálva 

  idegen megjelenésére 

2 éves kor: (xenofóbia megszűnik, beszéd) a sírás lecsökken 

  „hiszti” (temper tantrum), frusztrációs helyzet 

  fordított gyakoriság a nyelvi képességgel 

  fizikai, emocionális fájdalom 

 

Felnőtt kor:   az egész életen át megmaradó viselkedésforma 

  sikeresen kivált gondozó viselkedést  

  kontextus illetve az ingerek változhatnak 

  Később nem a hang, hanem a látvány lesz fontosabb 


