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Szocializáció 

Funkció: 
(Korai) tapasztal szerzés (fizikai és szociális környezet) hosszú távú 
következményekkel 
Tanulás vs genetikai információ – környezet állandósága (Mit 
érdemes megtanulni) 
 
Pl. fajtársak (egyediség); táplálék (növényevők), ragadozók 
(csúfolódó viselkedés) 
 
Evolúció: 
A szocializáció összefügg az ökológiai kihívásokkal, 
csoportszerkezettel, életmenet (r/K stratégia),  
 



Szocializáció 

Mechanizmus: 
Kulcsingerek alapján tanulni a környezetről 
Idegrendszer maturációja 
 
 
Egyedfejlődés: 
Több szakasz lehetséges a tapasztalat jellege alapján 
A korai szocializációs szakaszok esetén nagyobb a genetikai 
komponensek jelentősége 
 
Eltérő mechanizmusok  
Pl. korai szocializáció – szagok tanulása 
Pl. késői szocializáció (felnőtt/idős korban) 
 
Társállatok esetében: ‚emberhez való szocializáció’ 



Szelídség 
Általános jellegek, de leginkább az emberre jellemző jellegek a 
fontosak 
 
Tolerancia (közelségre) 
 új tárgy, idegen, ismerős 
 
Kisebb impulzivitás: 
Rövidebb menekülése távolság 
Alacsonyabb agressziós küszöb 
 
Érdeklődés az ember iránt 
Taktilis érintés toleranciája 
 
Minél későbbi a tapasztalat, annál lassabban jelentkezik a szelídség 
(fontos a korai hatás) 
 
Házi állatoknál könnyebb „fenntartani” („elvadulás”) 



Korai egyedfejlődés általános sémája II (Fészekhagyók) 

Érzékszervek 
működése 
 
Szaglás  
Látás  
Hallás 

Lokomóció 

Exploráció 
(Környezet felderítése) 

Tapasztalatszerzés 
(Memória) 

Exploráció 
(Környezet 
felderítése) 

Ismerős Idegen 

Közvetlen környezet 
(Fizikai, szociális) 

Szenzitív 
időszak + - 

Szoptatás 



Korai szocializáció hiányának hatása 
lovaknál  

Korai tapasztalat emberrel – 
nem egyértelmű eredmények (az 
interakció jellegétől függ)  
 (Henry et al 2005) 

 
Rövid szeparáció a kancától 
ellés után (10 min) és emberi 
kontaktus (1h) (késleltetett első 
szopás) 
  „bizonytalan 
kötődéshez vezet” (Henry et al 
2012) 

Kezelt 

Kontroll 

Fokozott orientáció a kancára, 
kevesebb kontaktus a társakkal  

A fészekhagyók esetében a korai elválasztás 
viselkedési problémákhoz vezethet   
A kötődés összefügg a szociális 
viselkedéssel 

Kanca-csikó távolság 

Orientáció a kancára 



Korai egyedfejlődés általános sémája I (Fészeklakók) 

Érzékszervek 
működése 
 
Szaglás  
Látás  
Hallás 

Lokomóció 
Exploráció 
(Környezet 
felderítése) 

Tapasztalatszerzés 
(Memória) 

Exploráció 
(Környezet 
felderítése) 

Ismerős Idegen 

Fészek/Barlang Közvetlen környezet 
(Fizikai, szociális) 

Szenzitív időszak 

+ - 

Szoptatás 



Egyedfejlődési szakaszok a kutyában 

Neonatalis időszak (- 12. napig) 

 Farkasok a barlangban 

Átmeneti időszak (- 21. napig) 

 Farkasok a barlangban; szem/fül-nyílás, tanulás 

Szocializációs időszak (- 84. napig) 

  Farkasok elhagyják a barlangot,  bemutatás a társaknak 

Juvenilis időszak (- 6 hónap?) 

 Vadásziskola  

Mechanikus vs ökológiai alapú leírás 

 

Ez egyedfejlődés valójában nem szekvenciális (szakaszolható)  

 gén x környezet interakció: pl. szemnyílás változatossága 



Egyedfejlődési szakaszok 
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A szocializáció optimális időpontja 

Az alomtól való  Szocializáció 1 Élet az alomban Szocializáció 2 

elválasztás ideje  (1 hetes) adott héten át 14.-16. héten 

(hét)   

 2. hét 3. hét 11 2 

 3. 4. 10 2 

 5 6 8 2 

 9 8 6 2 

 14. (kontroll) - - 2 

Problémák: 
2 fajtát vizsgáltak: Cocker spániel, beagle 
Különbség van a Soc 1 és Soc 2 között 
Nincs kezelés a 9.-13. hetek között 
Rehabilitáció: csak 1 kutyát teszteltek 

A „vad kutya” kísérlet (Scott and Fuller 1965) 



A szocializáció optimális időpontja 
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Vonzódás az  
Aktív KV-höz 

 A KV elkerülése  

Scott és Fuller 1965 
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Vonzódás 
14. héten 

Vonzódás 
16.  héten  

Életkor hetekben 

Az optimális szocializáció 6.-8. hét weeks (+/- 1-2 hét) 

Az emberrel a 10.-12. hét előtt kell találkozni 

BUT: ezek izolált kölykök voltak, kevés emberi kontaktus is elég  



Szocializáció és bevésődés 

Érzékeny időszak (egyedfejlődés) és bevésődés 
(gyors tanulás) (Lorenz) 
 
 megnövekedett érzékenység az ingerek 

bizonyos kategóriái iránt (?) 

 gyors, „irreverzibilis tanulás” (?) 

 egy rövid egyedfejlődési szakaszhoz kötött (?) 

 ha kimarad, nem pótolható 
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Szenzitív („kritikus”) szakaszok 

Az egyed különösen érzékeny bizonyos módosító külső ingerekre 

Pl.  filiális imprinting 

 énektanulás 

A szenzitív szakasz hossza faj- és mechanizmus specifikus 

Vége: 
Belső óra 

Kizárás  

Kezdet 



Szelekció hatása az érzékeny periódus hosszára 

Félelem megjelenése 

Belyaev et al 1995 

A szelekció hatására 
a szenzitív időszak 
hossza megnyúlik 
Több lehetőség a 
szocializációra 

Szoptatás 48.napig 





Szenzitív szakaszok 

Zárt és nyitott végű tanulás 



Szocializáció 

Üregi nyúl ivadékgondozó viselkedése,  
rövid gondozási időszakok 
4 hetes kölyköket 1 héten át tesztelnek 
 
Szoptatási időben kezelt üregi nyulak megközelítették az embert 
elválasztáskor;  A szoptatási időn kívül (6, 12, 18 h) kezeltek elkerülték 
az embert 
 
Szűk szenzitív időszak  (15 perccel előtte, 30 perccel utána) 
 
Felnőtt, nem kezelt üregi nyulak is elkerülik az embert, a kezeltek nem 
 
Csak emberre vonatkozik, kezelt és nem kezelt egyaránt elkerüli a 
kitömött rókát 

Pongrácz, Altbacker, Bilkó 

Specifikus szenzitív periódus – specifikus időzítés 



Szocializáció 

Kezelt üregi nyulak hasonlóképpen viselkednek az ember és az 
anyanyúl irányában 
 
Kezelt üregi nyulak hasonlóképpen viselkednek más nyulak és az 
anyanyúl irányában 
 
Üregi nyulakat macskával, emberrel, és macska és emberrel 
kezelik –  
 
Csak az ember által kezeltek mutatnak preferenciát az ember 
irányában; a macskával kezeltek megközelítik a macskát 

Pongrácz, Albacker, Bilkó 

Specifikus szenzitív periódus – specifikus tanulás 



Szocializáció 

Rókakölykök kezelése: (1) erőszakos kezelés; (2) gyengéd 

kezelés; (3) nincs kezelés (szoptatás után 2 hétig) 

 

Viselkedési tesztek (18, 24, 30, 32 napos korban) 

Erőszakosan vagy gyengéden kezelt kölykök nem kerülik el az 

embert 

 

Ismerős és idegen emberre egyaránt csökkent reakciót 

mutattak, az új ingereket inkább elkerülik 

 

Az erőszakosan kezelt kölykök többet exploráltak új 

helyzetben (csökkent általános  félelem); a gyengéden 

kezeltekben csökken az emberrel szembeni specifikus félelem 

(Pedersen 2003) 

Specifikus szenzitív periódus – specifikus tapasztalat 



Depriváció 

Az ingerhiányos környezetben nevelt 
állatok nehezebben illeszkedtek be a 

csoportba 

Szociális ingerek szisztematikus megvonása 

 (Harlow, 1950): „Kaspar Hauser” kísérletek 

Rhesus makákókat (Macaca 

mulatta) neveltek különböző 

szociális környezetben: 

 1. Teljes izoláció 

 2. Rongy-pótmama 

 3. Azonos korú testvérek 

 4. Csak anya van jelen 

 5. Kis szociális csoport 



Neurális mechanizmusok az érzékeny 
időszakokban 

Új axon-elágazások egy adott 
területen 
Új kapcsolatok épülnek ki a 
tapasztalatok alapján 

Dendrittüskék elveszése, 
Szelektív elimináció 
Nem használt szinaptikus 
inputok 



Neurális mechanizmusok az érzékeny 
időszakokban 

Szinaptikus denzitás változása az agy különböző területein 

Fogamzástól eltelt idő napokban (ember) 

18 éves kor 





Csikók kötődése korai szakaszban 

Funkció: a kanca és a csikó közötti  
kapcsolat fenntartása  
a mozgó csapatban 
 
 
 
 
Első szopás nagyon fontos (zavaró körülmények nagyon 
károsak) (Hausberger et al 2007) 

Gyors kötődés alakul ki 
Hosszú távú viszony  
Korai emberi hatás – vegyes eredmények (Henry et al 2005) 

A kancától való rövid szeparáció az ellést követően és 
emberi  kezelés (1h)  „bizonytalan kötődési mintázat (Henry 
et al 2012) 

Többet foglalkozik a kancával, kevesebben törődik a 
társakkal, kevesebbet játszik 

Kezelt 

Kontroll 


