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A csoportos élet előnyei 

1. védelem a fizikai tényezők ellen 

 

2. védelem a ragadozók ellen 

Kollektív önzés  

(Hamilton: „önző csorda”) 

 

 

‘zavaró hatás’ támadás esetén (létszám/  denzitás/ 
uniformitás növekszik) 

ragadozó detektálása (több szem többet lát: 
körülnézés gyakorisága) 



Táplálékszerzéssel kapcsolatos előnyök 

 3. információs centrum (koloniális madarak) 

  (sikertelenek követik a sikereseket) 

  patkányok „szagátadása” 

A csoportos élet előnyei 

4. kooperatív vadászat    

(oroszlán, vadkutyák, 

farkasok) 

vadászat sikeressége  
csoportméret kapcsolata 
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A csoportos élet előnyei 

5. szociális tanulás 

6. hatékonyabb forráskihasználás 

7. párválasztás 

A szocialitásban rejlő hátrányok 

1. forráskompetició 

2. paraziták, fertőzések 

3. szaporodás zavarása 

4. beltenyésztés 

5. túlnépesedés okozta szociálpatológiás tünetek 
(Calhoun, 1962) 
 



Csoport méretét befolyásoló tényezők 

Csoport méretet 
befolyásoló tényezők 
(Crook 1972) 

Csoportlétszám 

Energiahozam ill. 
szükséglet 

csoport 
energiaigénye 

terület 
hozzáférhető
energiahozama 

optimum maximum 

Szabályzó tényezők: 

 

• ökológiai viszonyok 

• egyedek közötti 
kapcsolatok 

• szociális organizáció 



Csoportalkotás és csoportstruktúra 

Csoport struktúra: 

•nincs (aggregáció),  

•van (despotizmus, lineáris, hálózatos) 

•Rangsor: abszolút vagy relatív 

 

 

Szabályzó viselkedési formák: 

•szociális vonzódás 

•kommunikációs készség 

•agresszió 

•kooperáció 



Altruizmus (‘önzetlen’ viselkedés) 

Definició: Olyan viselkedési aktus, mely valamely fajtárs 
számára nyilvánvaló előnyökkel jár, míg az altruista egyed 
számára az akció hátrányos  (pl. vészkiáltás). 

•szelekció egysége: a gén 

•evoluciós sikeresség mértékegysége:  

 összesített  alkalmasság (inclusive fitness) 

•Hamilton törvény: b/c > 1/r 
b = haszonélvező haszna 

c= altruista költsége 

r = rokonsági koefficiens 
 

Szkicsák Klinovszky István ( 

Dugovics Titusz önfeláldozása, 1874 



Az oroszláncsapat 

Összetétel: nőstények (6-12) hímek (1-6) kölykök 

Rokonsági viszonyok 

Életciklus (rezidens nőstények, vándorló hímek,) 

Kompetíciós viszonyok: nemek között / nemen belül 
ill. csoportok között / csoporton belül 

Szinkronizációs jelenségek és kooperáció 

 

–kooperatív vadászat 
 



Szociális életmód 

Képlékeny, komplex csoportszerkezetek 

 

Ökológiai tényezők 

Az éjjeli főemlősök általában magányosak 

A nappaliak csoportban élnek 

 

Szociális vonzódás: ivadékgondozás és a párosodási 

rendszerek. 

  

Monogámia: ha az erőforrások védhetőek 

Poligámia: a nőstények csoportokat formálnak,  

méreteit a táplálékért folyó versengés szabályozza  

A kisebb csoportokkal egy-egy hím háremet képez,  

a nagyobb csoportokhoz rendszerint több hím is csatlakozik.  
 

 



Szociális szerkezet 

Csoporttagok közötti kapcsolatok: 
anya - kölyök:      
kötődés, szülői gondoskodás  
 

hím – hím: kooperáció   
(vadászó szövetségek, nőstényszerző 
 szöv., átirányított agresszió) 
 

nőstény –nőstény:   
alloparentális gondozás 
 

hím - nőstény:  szex, korai játék  szerepe a szoc. hálóban.  

                             galléros pávián h - n 

 

fülesmaki a - k      csoportszerkezet           gelada n - n 

 

                                csimpánz h - h 

Bonobók 



Szociális kapcsolatok 

Rokonsági kapcsolatok 
 
Matrilineális: 
dominancia a születés sorrendjében  
(makákók, pl. Macaca mulatta)  
koalíció a nőstények között jelenik meg,  
de hatása a hím kölykökre is kiterjed. 
 
Rokonsági altruizmus 
Az anyák irányítják a kölykeik  
játszótársai kapcsolatait. 



Emberszabásúak 

Emberszabásúak (Hominoidea) 
 Emberszabású majmok (Pongidae)  
 Emberfélék (Hominidae) 

Gibbon (Hylobatidae):  
Nukleáris család.  
Monogám pár és  
fiatal kölykei. Területet 
védenek. 
 
Orángután: Magányos 
egyedek . Anya kölykével, 
territoriális hímek 

Változatos szociális szerkezet: ökológiai kényszerek 



Gorilla (Gorilla gorilla) 

Növényevő 
Hárem: Egy idősebb, domináns hím (ezüsthátú”) 
Fiatal hímek, nőstények és kölykeik 
 
Nőstények és hímek  
is váltanak csoportot 
A hímek gyakran csoporton belül 
kerülnek domináns pozícióba 

Diana Fosey: 
Gorillák a ködben 



Csimpánz (Pan troglodytes) 

Csimpánz. Hímrezidens csoportok. Rokon hímek csoportja 
véd területet, nem rokon nőstények és kölykeik átfedő 
területeken. Egyesülő-szétváló partik. Konzort. Hímek 
területvédő őrjáratai.  
Immigráns nőstényeket a hímek védik a rezidensektől. 
Spermakompetició.  
Békítő és bosszúálló viselkedés. Hedonisztikus-agonisztikus 
csoportszerkezet 

Jane Goodal: 
Az ember árnyékában 



Bonobó (Pan paniscus) 

Promiszkuis nagycsoport  

A partik alapját nőstények 
csoportja képezi 

A hímek kapcsolata gyengébb 
Szorosabb hím-nőstény kapcsolat 

A nőstények ösztruszon kívül is 
párosodnak  a szex stresszoldó 
funkciója, homoszexualitás.  

Hímek fenék-fenék, nőstények 
genitális dörzsölése. A nőstény 
nemi szervek előre húzódtak.         


