
Altruizmus és kooperáció



Az altruizmus (önzetlenség) 

definíciója

Az önzetlenül viselkedő fél a saját fitnesze* 

rovására emeli a megsegített fél fitneszét 

(Hamilton 1964)

• Mi is az a fitnesz?

• Más szavakkal: ami költséges (és 

esetenként végzetes) az altruista félnek, 

hasznos a megsegítettnek



Szülői gondoskodás: az altruizmus 

elfeledett ám markáns példája?

• Elméletileg lehetséges volna kevesebb 

gondoskodás mellett emelni a szülői fitneszt?

• Direkt fitnesz-haszon a szülőnek – általában 

nem számítják altruizmusnak



„Valódi” altruizmus – nem-szülői önzetlenség

• Embereknél nagyon gyakori

• Állatoknál… meglepően ritka



Mikor „jó” altruistának lenni?

• A természetes szelekció szempontjából csak a 

szaporodási siker számít, a „jószívűség” nem.

• Önzetlenség = fitnesz csökkenés (?)

• Az „önző mutánsoké” a jövő (?)

• Kooperációra legalábbis sok példa akad mégis…

• Mely haszon képes akkor ellensúlyozni a költségeket?

Evolúciós értelemben akkor jut szelekciós előnyhöz 

az „altruista allélt” hordozó egyed, ha több 

szaporodóképes utódot hoz létre, mint a „nem-

altruista” allélt hordozó.



Milyen módon alakulhat ki altruizmus?

• Egyéni szelekcióval…

Egyedet érintő fitnesz nyereség > költségek

- nem is olyan önzetlen?

• Rokonszelekcióval…

Inkluzív fitnesz nyereség > költségek

• Reciprok (kölcsönös) altruizmus:

Okozott nyereség >> költség

(és majd viszonozzák…)



„Önzetlenség” nem rokoni alapon

• Idegen ivadék 

„kölcsönvétele” 

sügereknél

• Egyes madarak 

vészkiáltásai

• Előny az 

„önzetlennél”!



Rokon „gyerekek” neveléséből 

származó fitnesz-nyereség

Közös allélek aránya: 50% szülő, édestestvér, utód

25% féltestvér, nagyszülő

12,5% unokatestvér

• Közeli rokon segítése = indirekt fitnesz növelés

• Altruista allél gyakorisága növekedni fog elméletileg, ha:

– r = az altruista és a kedvezményezett rokonsági foka

– B = a kedvezményezettnél okozott reprodukciós nyereség

– C = az altruistánál jelentkező reprodukciós költség

Hamilton 1964

Inkluzív fitnesz: az adott egyed gondoskodásának 

köszönhetően a szaporodókort elérő saját és rokon 

fiatalok összessége

rB > C



De hogyan ismerjük fel a rokonokat?

Előfordulási helyszín 
alapján 

(jósolható szétterjedés!)

- Emlősöknél általában a 
nőstények maradnak

- Madaraknál inkább a 
hímek maradnak 

- Partifecske
- Saját lyukban etet bárkit kb. 

2 hétig

- Saját fiókát sem etet más 
lyukban

- 2 hét elteltével felismeri a 
saját fiókát

- Lapátlábú béka ebihal
- Rokont nem eszünk!



De hogyan ismerjük fel a rokonokat?

Ismerősség… akivel 
együtt 
nevelkedtünk

- Tüskésegerek

- Az a rokon, aki ott volt 
az alomban

- Rokonok 
összebújnak, nem 
rokonok nem

- Kutyák

- Anya-kölyök mindig

- Testvérek csak ha 
együtt voltak tartva 
később is



De hogyan ismerjük fel a rokonokat?

Fenotípus-megfeleltetés

Akkor is felismerjük a rokonunkat, ha sosem 
találkoztunk vele korábban

1: a bélyeg (amit felismernek)

- Lehet örökölt (MHC gén - zsákállatok, egerek)

- Lehet tanult (papírgyártó darazsak) 

2: a templát (belső reprezentáció)

- Az állat ehhez a templáthoz hasonlítja a bélyeget a felismeréskor

- A templát megtanulható saját magunk alapján (hegyi béka)

3: a reakció (mértéke a rokonságtól függ)

- A reakció milyensége attól is függ, mekkora költsége van egy 
tévedésnek.

- Papírgyártó darazsak: idegenek veszélyesek a fészek közelében, de 
nem azok a fészektől messze.



Kölcsönös altruizmus
Ha a szívességet később viszonozni lehet, a résztvevőknek 

nem kell rokonoknak lenniük (Trivers 1971)

• Nagy az esély a csalásra! (hogyan jöhet akkor létre?)

• „Fogdajáték”- ha a gyanúsítottak nem találkoznak többé, nincs 

értelme kooperálni („aki beköp, mindig nyer”)

• „Kölcsön kenyér visszajár” (tit for tat)– ha később találkozhatnak, 

jó dolog kooperálni – „legyél rendes elsőre, aztán mindig csináld azt, 

amit a többiek veled” – ez lehet ESS



Kölcsönös altruizmus feltételei

• Lesz esély a viszonzásra

• A két fél képes egymás felismerésére

• Az okozott haszon nagyobb, mint az altruista fél 

költsége

Leginkább erősen szociális fajokban valószínű

- Hosszú élettartam

- Jó memória

- Csekély szétterjedés

EMBER!

érzelmek



Vámpírdenevérek – igazi altruisták 

(Wilkinson 1990)

•Sikertelen vadászat 2 éjjelen át – éhen halnak

•15-20 fős, stabil csoportok (rokonok és nem rokonok is)

•Hosszú élettartam (18 év)

•Gyakori, hogy éhesek maradnak (fiatalok 33%, felnőttek 7%)

•A sikertelen egyedek koldulnak

•Az ismerősök kölcsönösen adnak egymásnak



Exponenciális súlyvesztés – nagy haszon a 

koldusnak, kis költség az adakozónak

(Wilkinson 1990)



Példák az „önzetlenségre”

- ürge vészkiáltások -

Különböző jelzés 

madárra és 

emlősre

Madárra:

A ragadozó több nem-

kiáltót fog meg 

(egyéni szelekció)

Emlősre:

A kiáltók nagyobb 

veszélyben 

(önzetlenség)



Ragadozó emlős esetén rokonszelekció 

hat a vészkiáltásra

• A Belding-ürgéknél a 

nőstények maradnak 

a szülői territórium 

környékén

• Több emlős-

vészkiáltást hallatnak

• Az utódokkal 

rendelkező nőstények 

jeleznek legtöbbet

Sherman 1985



Kooperatív utódgondozás

Alloparentális gondozás (Wilson 

1975) „nem saját utódok 

gondozása”

• etetés (utódé, szülőé)

• védelem

• szoptatás

• melegítés (költés)

• cipelés

Haszon: nagyobb túlélés

 fiataloké

 szülőké



De miért segítenek?

A helperek általában a szülők idősebb 

ivadékai, amelyek elhalasztják a territórium 

elhagyását (és a saját szaporodásukat is)

• Csoportban élés előnyei

• A távozás veszélyei/ hátrányai

Lesz-e saját territórium?

Lesz-e saját partner?

Sikeres lesz-e a saját szaporodás?



Stabil környezet – kevés territórium

Gyűjtő küllő (Melanerpes formicivourus)

• Gyakorlatilag nincs üres territórium

• Csak örökölni lehet

• Várni és segíteni…

• Minél kevesebb territórium, annál több helper

Eltolt ivararány

Tengerkék tündérmadár (Malurus splendens)

• Tojó mortalitás 57%, hím 29%

• Minél több a hím, annál több lesz helper

• A helperség akár 5 évig is tarthat

Bizonytalan környezet

Fehérhomlokú gyurgyalag (Merops bullockoides)

• A száraz és esős periódusok 

kiszámíthatatlanok

(Emlen1982)

(Emlen1982)

(Rowely and Russel 1990)

Költségek és nyereség



Rokonszelekció és segítés

Fehérhomlokú gyurgyalag

• Túlélés? A helperek tovább élnek, mint a nem-helperek?

NEM

• Jövőbeli szaporodási siker? A helpereknek később több 

utóda lenne?

NEM

• Családi siker? A helperekkel ellátott család több utódot 

nevel fel?

IGEN

• A helperek közeli rokonok?

IGEN

=> Gyurgyalagoknál a rokonszelekció játssza a döntő 

szerepet Emlen and Wrege 1989



Euszocialitás



Melyek az euszociális állatok?

• Nem mindenki szaporodik

• Kooperatív utódgondozás

• Legalább két átfedő „dolgozó” generáció 

van együttesen jelen

• Irreverzibilis munkavégző kasztosodás

Wilson 1971

Crespi and Yanega 1995



Hártyásszárnyúak – haplodiploidia 

• Nőstények: diploid; hímek: haploid

• Ha csak egy apa volt, a nőstények (dolgozók) 

egymásnak közelebb rokonai (75%), mint akár 

az anyjuknak (50%), akár a saját utódaiknak 

(50%), akár a fivéreiknek (25%)

• A királynő és a dolgozók érdeke más a hímek és 

nőstények előállítására

• Ha az új királynő valamelyik dolgozóból fejlődik 

ki, ezek az érdekek változnak.

• A rokonság foka befolyásolja az önzetlenség 

mértékét 


