Agresszió
Interspecifikus agonisztikus viselkedés

Az agresszió értelmezése


Humán vs. etológiai
(negatív/antiszociális vs. adaptív/természetes)



Etológia vs. Viselkedésökológia vs. állatorvostudomány
⇒

különböző predátor fajok egymás elleni akciói?

⇒

zsákmányszerző viselkedés?

⇒

zsákmányállat védekező viselkedése?

Az agresszió biológiai funkciója
Versengés az erőforrásokért  fajon belüli optimális felosztás
(közeléből eltávolítani, megszerzésében megakadályozni)


Adaptivitás (optimális szint?)



Kontroll mechanizmusok



Genetikai komponensek



Tanulás, (korai) tapasztalatok

Az agresszió főbb típusai


Birtoklással kapcsolatos



Szexuális (párzás)



Territoriális



Rangsorral kapcsolatos?



Frusztrációs



Explorációs (új tag)



Szülői (fegyelmező, elválasztó)



Utódok védelme

Fajtársakkal kapcsolatban értelmezhető!

Agonisztikus interakciók


Fajspecifikus: elűzés – behódolásra kényszerítés



Kommunikációra épül – speciális viselkedéselemek
fenyegetés  fajonként némileg eltérő specifikus jelzések
Behódolási pozitúrák (submission)  kölyökviselkedés 
további agr. gátlása
Kibékítés (appeasement) - megbékítés (reconsiliation)



Rituális harc – valódi harc?  csoportok között!

Agresszív
jelzések
felismerése?

Fajtársak vs. ember iránti agresszió
A domesztikáció, az emberi szociális rendszerbe való sikeres
beépülés a fajspecifikus szociális rendszer szabályozásában
fontos szerepet játszó agresszív vis.formák megváltozását kívánta.





Fajtársfelismerő rendszer
Fight or flight  emberi
környezetben korlátozott
menekülési lehetőség
Nem fajnak megfelelő tartás
Ragadozó viselkedés
Védekező viselkedés
Félelmi reakció

Territoriális
Birtoklással kapcs.
Rangsorral kapcs.
Frusztrációs
Explorációs (új tag)
Utódok védelme

Társállatok vs fogságban élő állatok
Fogságben tartott állatok

Társállatok

 intraspecifikus agresszió

 intraspecifikus agresszió?
+ korai szocializáció?







Rendelkezésre
álló terület
Etetési rend
Csoportméret
Emberi zavarás

 interspecifikus!






Rágcsálók?
Madarak?
Macska
Ló
Kutya:
 Csoportméret
 Terület
 Emberi hatás
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