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Probléma-megoldás

A mechanizmust tekintve a viselkedés célja a probléma-
megoldás mentén fentartani az egyed integritását és 
biztosítani a következő nemzedék létrehozásában való 
részvételt.

Probléma: Az faj életében viszonylagos rendszerességgel 
jelentkező (1) környezeti állapotok, amelyek esetében az 
egyed olyan meghatározott gyakorisággal jelentkező (2) 
alternatív viselkedés-formákat aktiválhat, amelyek eltérő 
módon növelik az (3) egyed rátermettségét.

 Probléma megoldó viselkedés



A problémamegoldás képessége 

1. A fajra jellemző viselkedésbeli és elmebeli képességek 
összessége – evolúciós történet

2. Rugalmas (0-100%), helyezettől függő, alternatív 
(flexibilis) viselkedést lehetővé tevő eleme tevékenység

3. Mentális reprezentációk komplexitása, melyek egy vagy 
több környezeti tényező egyszerűsített leképzései 

Milyen ökológiai problémák jelentkeznek az adott faj 
környezetében, amely rugalmas megoldásokat tesz 
szükségessé?



Probléma-megoldás

Gondolkodás (kognició): 
A probléma-megoldó viselkedés hátterében feltételezett 
elmebeli folyamatok 
- faji szintű elmeképességek („potenciál”) jellege

A környezeti ingerek érzékelése, feldolgozása és az azokra 
való viselkedés kialakítására szolgáló képességek összessége 
(Shettleworth 1998)

Észlelés (percepció) – elme (koncepció) – végrehajtás (akció)
Elme („gondolkodás”) ≠ agy („akciós potenciálok”)



Általános elmemodell

Evolúciós és ökológiai tényezők függvényében az elmének különböző 
mértékben van szerepe (rugalmasság) a viselkedés szabályozásában 

Az egyes állapotrendszerek bizonyos állapotai korlátokat jelenhetnek 
akciók végrehajtásában, pl.. „éhes”, „fél”, „táplálék messze van”

AkcióIngerek és 
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Fészeképítés, mint probléma

Fészekanyag kiválasztása
Szülőkkel nevelt (tapasztalt): sárga 256; fehér 53
Egyedül nevelt (tapasztalatlan):  Sárga 79;  fehér 129

Fészekanyag megszerzése
Fiatal: többszöri próbálkozásra tépi le
Tapasztalt: egy mozdulattal tépi le

Fészekanyag szállítása
Fészek építése

Collias 1964

elefántfű

Málinkó-szövőmadár



Definíció: 

A problémamegoldás során, a specifikus ingerek vagy 
események hatására bekövetkezett ‘tartós’ és általában az 
egyed számára előnyt jelentő viselkedésbeli változás, 
amely rugalmas reakcióképességet biztosít (Alcock)

 Általában ismételt események hatására alakul ki

 Adott viselkedés megjelenésének a valószínűsége 
változik meg

 A viselkedésbeli változás nem feltétlenül azonnal 
jelentkezik

 A genetikailag meghatározott viselkedési 
mechanizmusok (pl. ÖMM) módosulása révén érvényesül

 Kivétel maturáció (érés) és szenzoros fáradás

Tanulás – Tapasztalatszerzés



A genetikailag meghatározott és a tanult 
viselkedésformák (mozgásmintázatok, MM) 

előnyei és hátrányai

Öröklött MM Tanult MM

Előny Evolúciósan „fixált” 

probléma (pl. Nap)

Kritikus problémákra 

beépített azonnali válasz 

„Helyzetfüggő” probléma 

(pl. táplálék)

Változás esetén gyors 

változás, változatos MM

Hátrány Kevés, durva megoldás

Lassú alkalmazkodás

Változó környezetben 

rossz válasz

Reagálás időkéséssel

Hibázás lehetősége nagy

Életmenet 

jellemző

(trend!)

Kistermetű, rövid életű 

állatok, nincs 

ivadékgondozás

Nagytermetű, hosszú életű 

állatok, ivadékgondozással



Tanulási mechanizmusok: Univerzális vagy 
fajspecifikus?

Általános tanuláselmélet (behaviorizmus)
Alapvető mechanizmusok kimutatása
(laposféreg és ember)
 „szabad” asszociáció
 ingerek (stimulusok) ekvipotencialitása
 események szoros időbelisége (1-10 s)

Alapmechanizmusok

Habituáció (megszokás)

Szenzitizáció (érzékenyítés)

Asszociáció (társítás)

Watson



A tanulás kísérletes vizsgálata

Laboratóriumi vizsgálatok

Ható tényezők megállapítása 

(ingerek, kontextus, korlátok)

Mechanizmus leírása

Mesterséges környezet nehézségei

 Erősen redukált, ingerszegény 

 Jelenség etológiai relevanciája alacsony

 Mesterségesen előidézett motiváció



Habituáció (Megszokás) és Szenzitizáció (Érzékenyítés) 

Idegrendszeri módosulás: inter-neuronok ingerelhetősége változik meg

Kifáradás? Nem 

érzékszervi és nem

mozgatószervi

diszhabituáció

Nem-asszociatív tanulás

Szenzitizáció:  
Növekvő reakció  
ismételt ingerlésre, 
pl. ijesztő hang után, 
az ismétlésre a 
reakció nagyobb



Asszociációs tanulás (társítás): I-es típus

Pavlov-i (klasszikus) asszociációs tanulás

Pl. Pislogó reflex

dermedés

Kontroll kísérletek:

Feltétlen és feltételes inger időbeli randomizációja

ALAPESET:

Feltétlen inger: táplálék hang - Feltételes inger
(pl. kulcsinger)

Feltétlen válasz: Feltételes válasz
nyálelválasztás nyálelválasztás
(öröklött MM)

Időbeli egybeesés



Asszociációs tanulás (társítás) II-es típus

(Thorndike) Skinner

Instrumentális v. operáns kondicionálás

Viselkedés/Akció
(feltétlen válasz)
(ÖMM is lehet)

Megerősítés

Büntetés

Következmény:

+

-

Gyakoriság nő 

Gyakoriság csökken 



Specifikus adaptációk: Csalétekkerülés

Patkány 

Fürj

Harcsa

„természetes”

Feltétlen inger

„atipikus”

Feltétlen inger

„Színes víz” 

vs

„ízes víz”

Ekvipotencialitás? 

Nem érvényesül

Időbeliség? 

Elnyújtott

Asszociációs tanulás 
kivétel (?):  A csalétekkel 
kapcsolatos tanulási 
mechanizmus megfelel a 
speciális ökológiai (és 
élettani) körülményeknek



Csányi: Interakciós elme modell

Kulcsinger: két vízszintes szem

ÖMM: Felderítés 
Menekülés

ÖMMKulcsinger

Jellemző



Kérdések és feladatok
Mi az alapvető különbség a ún. Pavlovi és Skinneri (I. és II. típusú) 

asszociációs tanulás között?

Evolúciós megközelítést alapul véve milyen előnyei és hátrányai 

lehetnek a funkció (túlélés szempontjából) a genetikailag 

meghatározott és a tanult viselkedésformáknak?

A csalétek (mérgező táplálék) elkerülésének megtanulása milyen 

tanulságokkal jár az általános tanulási elméletre vonatkozóan?

Rajzolja le az általános elme modellt és nevezze meg az egyes 

alegységeket!

Hallgassa meg az interakciós modell leírását, és utána az ábra alapján, 

ismertesse a modellt saját szavaival!


