
A viselkedés egyedfejlődése

Készítették:

Miklósi Ádám és Pongrácz Péter

ELTE TTK Etológia Tsz

adam.miklosi@ttk.elte.hu

peter.pongracz@ttk.elte.hu

FIGYELEM! Ez az oktatási tananyag az egyetemi hallgatók

felkészülését szolgálja. A felhasznált illusztrációk

jogvédelem alatt állnak, ezért az engedély nélküli

továbbadás büntetőjogi következményekkel jár!

BSc – kötelező - etolo2b17ea 



Epigenezis

Genetikai és környezeti tényezők összehangolódása és 

interakciója az egyedfejlődés során

Öröklött tényezők Tanult tényezők

„specialista” „generalista”

Pl. macskák látórendszerének 

egyedfejlődése 

(Hubel és Wiesel)

állandó környezet változó környezet

Formaállandóbb 

viselkedésformák
Rugalmasabb 

viselkedésformák

(tanulás módosító 

szerepe)



Epigenetikus mező (Waddington, 1957)

Egy metafóra…

Temperamentum: öröklött viselkedésbeli, általános jellegek

Személyiség: a temperamentum epigenezise, személyiség jellegek 

kialakulása

Egyediség: személyiség és egyedi tapasztalatok



Genetikai meghatározottság

Specifikus prediszpozíció
Imprinting stimulus preferencia

<<

Nem-specifikus prediszpozíció
Táplálékpreferencia

Tyúkszerű forma

(fej, szem, szín)



A táplálkozás viselkedési egyedfejlődés

Csipegetési pontosság változása naposcsibéknél (Cruze, 1935)

Maturáció (érés) és tapasztalat interakciója az egyedfejlődés során
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Környezeti hatások az egyedfejlődésre

INICIALIZÁLÁS
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Pl. csipegetés, csibék

imprinting

fény



Kiskacsák szociális preferenciája (Gottlieb, 1971)

Kontroll kiskacsák

Izolált kiskacsák

Elnémított kiskacsák

Véletlen választás

Ha nem hallanak kacsahápogást, 

később nem ismerik fel a 

hívóhangot

Megfigyelés:

Kacsatojó: hívóhang

Kiskacsák: kontakthang

(4 hang/sec)

A frekvenciát tanulják!
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Környezeti hatások az egyedfejlődésre

FACILITÁCIÓ
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Pl. ragadozó viselkedés tanulása az anyától

(macskafélék)

A



Környezeti hatások az egyedfejlődésre

FENNTARTÓ
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Környezeti hatások az egyedfejlődésre

PREDISZPONÁLÓ
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A B (környezeti hatás)

pl. tesztoszteron



Egyedfejlődés kísérleti vizsgálata

Három féle alapvető módszer: 

1. Leírás: viselkedés időbeli változásának megfigyelése 

természetes helyzetben

2. Stimulálás („Ingerlés”): viselkedés kiváltása 

specifikus ingerléssel 

3. Depriválás („Ingermegvonás”): a természetes 

környezeti hatások elvonása (speciális környezetben) 



Az egyedfejlődés leírása

Longitudinális Transz-szekciónális

(hosszmetszeti) (keresztirányú)

DE: alomhatások!

Idő

Egyedek



Az egyedfejlődés leírása

Lazac viselkedésének egyedfejlődése (Abu Gideiri, 1966)

szívműködés

hátizomkontrakció

testflexió

tapintásinger elkerülése

uszonymozgások

álkapocs és kopoltyúmozgások

fényre érzékeny mozgások

úszómozgás

idő „Kikelés”

Első előfordulás napja:

Egyedi variabilitás

Környezeti/genetikai hatások



Az egyedfejlődés leírása 

Rhesus makákó (Macaca mulatta) öröklött szociális felismerési 

képessége (Sackett, 1966)
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nevelés izolációban: képek vetítése, 

majd újraelőhívás lehetősége



Az egyedfejlődés vizsgálata stimuláció révén

vészkiáltás

kontakthang

kotyogás
tojás

A hangadáshoz szükséges anatómiai és 

fiziológiai struktúra már jóval 

a használat előtt működőképes (maturáció)

nyílás

Csirke embrió stimulása (Bekoff, 1970)

Mechanikus stimuláció



Az egyedfejlődés vizsgálata stimuláció révén
Prenatális és postnatális hatások üregi nyulaknál 

(Bilkó és mts, 1996)

Üregi nyúl anya

Nyúltáp + boróka

Mostohanyúlanya

Nyúltáp

Nyúlfiókák
(borókás)

Nyúlfiókák
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Az egyedfejlődés vizsgálata stimuláció révén
Simogatás hatása patkányutódokra (Denenberg, 1978)

napi kezelés („simogatás”)

Patkányok (1. generáció)

Patkányok (2. generáció)

20 napos utódok (kezelt)

A kezelt állatok leszármazottai sokkal kevésbé aktívak, a nyílt 

tér tesztben (open field), mint a kezeletlenek

Nyílt tér teszt

Hasonlóan nevelt egyedek, de 

a nagyszülők nem kaptak 

simogatást (kontroll)



Az egyedfejlődés vizsgálata depriváció révén

Szociális ingerek megvonása (Harlow, 1950)

„Kaspar Hauser” kísérletek

Anya-csecsemő kapcsolat kialakításában szerepet játszó ingerek 

vizsgálata:

 Szoptatás – etetés – tej, mint megerősítő jutalom

 Testi kapcsolat –taktilitás – biztonság nyújtása

Preferencia vizsgálatok

Szociális ingerek megvonása





Az egyedfejlődés vizsgálata depriváció révén

Szociális ingerek megvonása (Harlow, 1950)

Az ingerhiányos környezetben 

nevelt egyedek nehezebben 

illeszkedtek be a csoportba

Rhesus makákókat (Macaca

mulatta) neveltek különböző

szociális környezetben:
1. Teljes izoláció

2. Rongypótmama

3. Azonos korú testvérek

4. Csak anya van jelen

5. Kis szociális csoport

Kötődés elmélet: A csecsemők természetes szükséglete 

az anya közelsége (taktilis ingerek, biztonság)



Környezet-gazdagítás

Fogságban élő egyedek környezetének megváltoztatása annak 

érdekében, hogy növeljük a viselkedésbeli változatosságot és ezáltal 

az egyed/csoport jólétét

 Természetes viselkedésmintázat kibontakoztatása

 Gyakoribb interakció a környezettel

 Abnormális viselkedés gyakoriságának csökkentése

 „Pozitív” belső állapot (stressz mentesség)

Haszonállatok

Állatkertek

Családban élő 

társállatok



Idő (napok)
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Szenzitív („kritikus”) szakasz

Vége:

1. Kizárás („telítődés”)

2. Érési folyamat

Programozott 

kezdet

Az egyed fejlődésének olyan időszaka, amikor sokkal érzékenyebb 

bizonyos meghatározott környezeti hatásokra (stimulációra), mint 

életének más szakaszaiban.

 fajspecifikus

 ingerspecifikus

„Bevésődés” /Imprinting



Viselkedési stratégiák változása az 

egyedfejlődés során
(Caro és Bateson, 1986)

Juv. adult

A

B

Juv. adult

A

B É-amerikai rigófaj (Turdoides striatus)

utódgondozása
Juv: Alloparentális

Adult: Alloparentális v territoriális

Galambok tájékozódási viselkedése
Juv: lokális jelek alapján (fák, erdők, vizek)

Adult: globális jelekkel (mágneses tér alapján)

A, B viselkedési „stratégiák”



Viselkedési stratégiák változása az 

egyedfejlődés során
(Caro és Bateson, 1986)

Juv. adult

A

B Amerikai kecskebéka (Rana catesbeiana)

hímek viselkedése
Juv: territoriális (+vokalizáció) vagy 

lopakodó hímek 

Adult: territoriális (+vokalizáció)

Ajakoshal (Thalassoma bifasciatum)

szexuális viselkedése
Juv: lopakodó hímek vagy nőstény 

Adult: territoriális hímek vagy lopakodó hímek

Juv. adult

A

B



Kérdések és feladatok

Fogalmazza meg saját szavaival, hogy mit értünk a viselkedés 

epigenezise alatt, és mutassa be egy példán!

Mi az a 3 alapvető módszer, amivel a viselkedés egyedfejlődését 

vizsgáljuk? 

Az üregi nyúl anyák nyúlfiókái az anyjuk táplálkozása nyomán 

preferenciát mutatnak bizonyos növényekre. Ismertesse a kísérletet ill. 

rajzolja le és értelmezze az eredményeket bemutató grafikont!

Mi a fő eredménye, ill. tanulsága a Harlow-féle deprivációs

kísérleteknek?

Mi a kapcsolat a szenzitív időszak és az ‚imprinting’ között?

Milyen egyedfejlődési stratégiák lehetségesek az utódgondozás terén?



Tudományos kutatás: A korai anyai 
környezet hatása a későbbi viselkedésre

Újszülött-inkubátorok

Nagyobb a figyelemzavar, depresszió

Zajos környezet – áthelyezés csendbe

1. Segíti-e a csend a csecsemők fejlődését?
Nem, sőt lassabban fejlődnek
Túl nagy csend hátrányos lehet

2. Befolyásolják-e a viselkedést az anyai hangok (pl. 
szívritmus, beszéd)? 
Csökkentik a szívritmust
Serkentik az agy fejlődését

Pineda et al 2013, Rand 2015

Természetes 
környezet fontossága



Kérdések és feladatok

Ismertesse saját szavaival a korábbi kutatást! Mielőtt elmondja, 

hallgassa meg többször az ismertető szöveget!

Elősegíti-e a csend a csecsemők fejlődését?

Ön hogyan változtatná meg az inkubátorok működését?

Mi a tanulsága ezeknek a megfigyeléseknek? Említsen olyan 

helyzeteket, ahol hasonló problémát, hasonló megközelítéssel 

kezelni lehetne!


