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Előző óra 

Probléma és probléma-megoldó viselkedés 
 
 
Öröklött és tanult probléma-megoldó viselkedésformák 
 
 
Alapvető tanulási modellek: 
 
 Szenzitizáció, habituáció, asszociáció (2 féle) 



Tudományos kutatás: Csimpánzok 
kődobáló viselkedése 

Kühl et al 2016 Scientific Reports 

Hím pózolás egyik fajtája – nagyobb hangkeltés 
 helyi ingerkiemelés: mások is ugyanazt a helyet részesítik előnyben 
Territórium jelölés  
 kőhalmok építése emberi kultúrákban is gyakori 

Nem minden populációban fordul 
elő: 
 szociális tanulás 
 genetikai eltérés 
 Nincs közvetlen haszon 



Percepció – Integráció - Akció 

(1) Percepció (észlelés): az elme feldolgozza az 
érzékelés során szerzett információt és felismeri a 
környezetében előforduló eseményeket. 
 
(2) Integráló struktúrák: elmeállapotok (reprezentációk) 
figyelembevételével döntést hoz az akcióról 
 
(3) Akció-instrukciók: akció kivitelezésének 
megszervezése a test egészének koordinációja révén 

 
 
 

ELME 

Akció Inger 



Érzékelés és észlelés 

Érzékelés:  
• a környezet fizikai/kémiai) energiaváltozását érzékelni 

képes képlet (receptor, érzékszerv) 
• specifikus idegi válasz, amely az inger erősségével 

arányos és eljut a kp-i idegrendszerbe (érzéklet) 
 
Észlelés: 
• Elmereprezentáció: összetett, többszintű, szintetizáló 

folyamatok eredménye  
• Egyszerű érzékletek integrációja, belső állapotok 

függvényében 



Érzékelés és észlelés 

Hány háromszög van a képen? 



Bal vagy jobb oldalon nagyobb a 
fekete folt? 



Fiatal vagy idős a képen lévő hölgy? 



Észlelési tapasztalatok 
Melyik oldalon van a 
nagyobb mennyiség? 

A 
 
 
 
B 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
D 

Melyik oldalon van a 
nagyobb mennyiség? 



Észlelési tapasztalatok 
Weber-jelenség 
Az észlelés hatékonysága nem állandó 
Minél nagyobb egy észlelt jel intenzitása, annál nagyobb változás 
szükséges a jel erősségében, hogy annak változását észleljük 

Éppen észlelhető különbség: 
10 kg vs 11 kg Delta: 1 kg 
 
20 kg vs 22 kg Delta: 2 kg 
 
30 kg vs 33 kg Delta: 3 kg 
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Pl. 
Fényerősség 
Hangerősség, hangmagasság 
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Észlelési tapasztalatok 

Az éppen észlelhető különbség (ÉÉK) ingertípustól függ 
(meghatározandó) 
Egyéni különbségek is vannak (pl. zenei képességek) 
 
Észlelési korlát – ökológiai és evolúciós következmény? 
 
1. Szelekció lehet az ÉÉK-ra (fajok közötti eltérés) 
 kevés adat van… 
 
Hipotézis:  
Kommunikációs jelek esetében nagyobb ÉÉK finomabb 
különbségtételt tesz lehetővé  
 pontosabb reakció 
 pontosabb jeladás 
 
Van (lehet) felső határ… 



Észlelési tapasztalatok 

2. Észlelési korlát eltérő stratégiákhoz és megoldásokhoz 
vezethet: Fészek parazitizmus 

Kakukk tojás 

Kakukk:  
preferencia a 

nagyobb 
fészekaljra 

 
 

 
Gazda faj (pl. 

szürkebegy): kisebb 
fészekalj 

létrehozása Akre és Johnsen 2014 



Észlelési tapasztalatok 

3. Észlelési korlát eltérő stratégiákhoz és megoldásokhoz 
vezethet: Szexuális jelzések evolúciója 

Tojó preferenciája a 
hosszabb farktollra 

Nagyobb farktollazatot 
nehezebb 
megkülönböztetni 

Új jelleg megjelenése 
segíti a 
megkülönböztetést 
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Észlelés és kognició 

Ingerek kategorizációja: A megfelelő viselkedés 
aktiválásához szükség van a környezeti hatás bizonyos 
mértékű felismerésére. 
 érzékelés – érzékszerv  
 észlelés – a feldolgozás jellege 
Hierarchikus szerveződés 
 
Felismerés  
 
Megkülönböztetés (Diszkrimináció) 
 
 
 
Egyedi azonosítás (Identifikáció) 

Kulcsingerek: Csőr, szem, nyak 
Megközelítés kiváltása 

Testforma, mozgás, hang, szag 
 Fajfelismerés 

Tollazat foltossága, hangszín, egyéni szag 
 Egyedfelismerés (‚anya’, ‚alfa-hím’) 



ELMEÁLLAPTOK 

Motivációs állapotok: Kezdeményeznek és fenntartanak, 
és egy kiválasztott cél felé irányítanak egy adott 
viselkedést  
Funkcióhoz kötöttek: táplálkozás, szaporodás,  
 
Emóciós állapotok: Rövidtávon biztosítják egy viselkedés 
stabilitását és integritását, és megakadályozzák a 
hirtelen viselkedésváltozásokat 
Aktív-passzív; közelít/távolodik (pozitív-negatív) 
 
Kognitív állapotok: Külső vagy belső környezetre 
vonatkozó információt tárolják, amelyek vonatkozhatnak a 
múltra (memória), a jelenre, és esetegesen a jövőre is 
Egység: reprezentációk 



ELMEÁLLAPTOK 

JÁTÉK 

Motiváció         Emóció   Kognitív 

Játék 
megjelenésének 
valószínűsége 

A játék 
fennmaradásának 
valószínűsége 

A játék 
formáinak 
valószínűsége  

Mikor játszott utoljára? 
Milyen más alternatív 
választási lehetőség van? 

Pozitív emóciós állapot 
megléte 
Újdonság/meglepődés 

Kivel? 
Milyen játékokat? 
Hogyan? 



Általános elmemodell 

Az egyes állapotrendszerek bizonyos állapotai korlátokat 
jelenhetnek akciók végrehajtásában: 
Pl. „éhes”, „fél”, „táplálék messze van” 
 
Evolúciós és ökológiai tényezők függvényében az elmének különböző 
mértékben van szerepe a viselkedés szabályozásában  

Akció 
Ingerek és 
kulcsingerek 

Motivációs 
állapot 

Emóciós 
állapot 

Kognitív 
állapot 

Döntési 
mechanizmus 

ELME 

Észlelés 

Környezeti 
változás  
Cél 



ELME 
Az elme funkciói:  
(1) Fajspecifikus módon leképezze a 

belső és külső környezetet 
 

(2) A legfrissebb információk 
birtokában legyen 
 

(3) Döntéseket hozzon a belső 
állapotok és külső ingerek alapján 
 

(4) Emlékezzen korábbi eseményekre, 
döntésekre 

A méhfarkas (Philanthus triangulum) 
nőstény rendszeresen szállítja a 
megbénított méheket a földalatti 
költőkamrában élő lárvák számára 



Viselkedésszabályozás 

Ingervezérelt viselkedésformák (elemi instrukció): 
 reflexek, (egyes) ÖMMek - nincs visszajelzés a cél 
elérésről 
 
 
Szabály alapú viselkedésformák: 
 meghatározott szabályok szerint, döntési pontok, 
nincs visszajelzés a cél eléréséről 
 
 
Célvezérelt viselkedésformák (motoros parancsok): 
 rugalmas, cél (köztes cél) által vezérelt viselkedés, 
folyamatos visszajelzés, helyzetfüggő korrekció 

McFarland 1993 



Szabály alapú viselkedésformák 

Termeszvár 

1. Feromontartalmú sárgombócok gyúrása és 
véletlenszerű elhelyezése a területen 

2. Egy bizonyos szám (feromonkoncentráció) 
után az újabb gombócokat a meglévőkhöz 
kell elhelyezni (oszlopok jönnek létre) 

3. (A feromon miatt) az oszlopok teteje 
közelebb hajlik egymáshoz (ívek 
képződnek) 

Fölülnézet Oldalnézet 

Ív 

Oszlop 

Pókok hálószövése 
Robotba programozható szabályok 



Viselkedésszabályozás visszacsatolással 

TOTE modell:  
TEST – OPERATE – TEST – EXIT  
(MÉR-MŰKÖDIK-MÉR-MEGÁLL) 

Visszacsatolás 

MÉRÉS 

MŰKÖDÉS 

PARAMÉTER 

0 
1 

0, 1 

MEGÁLL  

0 ; 1 
1, ha 1, 1 

0, ha 0, 1 

TÁPLÁLÉK  
MEGLÉTE 

KERESÉS 

PARAMÉTER 

0 
1 

0, 1 

EVÉS 

0 ; 1 
1, ha 1, 1 

0, ha 0, 1 

Konszummatív Appetitív 

+ 

- 





Neuroetológia: A varangy (Bufo bufo) zsákmányoló 
viselkedésének idegi alapja 

A ragadozó viselkedés elemei: 

1. Orientácó 

2. Becserkészés 

3. Fixáció 

4. Elkapás 

5. Nyelés 

6. Törlés 

Öröklött mozgásmintázat 

Testtengellyel párhúzamosan 

Mozgó hosszúkás tárgy 
kulcsinger 

„kukac, négyzet, antikukac” 



Ingerszűrés a retinában (periferia) 

Csapok+pálcikák 
Bipoláris sejtek 
 
  
 
Ganglionsejtek  
(receptív mezők) 
Több féle 
 
  
 
látóideg 

Előszűrés 

mozgás, 
kontraszt 
megvilágítás 

Környezet 
Fény 



Topografikus térkép a varangy tectum 
opticumjában 

keresztm 

talamusz 



Ingerszűrés a kp-i idegrendszerben 

Ingerlés: 

Tectum opticum (T): ragadozó 

viselkedés 

Talamusz (TP): elkerülés 

Lézió 

T(2): „érdektelenség” 

TP(1): menekülési reakció  

 megszűnik 

Aktivitásmérés 

„kukac”: tectum opticum 

„antikukac”: talamusz 

M- középagy 
D- köztiagy 



Tectum opticum (látótető):  
T (1): négyzet>kukac> 
antikukac  
T (2): kukac> 
négyzet>antikukac 
Talamusz: 
TP(1) négyzet> antikukac> 
kukac 

A---- ‘kukac’ 

B … ‘antikukac’ 

Ingerszűrés a kp-i idegrendszerben 
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A zsákmányoló viselkedésnek idegi modellje 



Csányi: Interakciós elme modell 

Kulcsinger: két vízszintes szem 
 
ÖMM: Felderítés  
 Menekülés 

ÖMM Kulcsinger 

Jellemző 


