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FIGYELEM! Ez az oktatási tananyag az egyetemi hallgatók

felkészülését szolgálja. A felhasznált illusztrációk

jogvédelem alatt állnak, ezért az engedély nélküli

továbbadás büntetőjogi következményekkel jár!
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Nature-nurture
(„Természet vagy nevelés”) vita

A viselkedést befolyásoló genetikai komponensek („gének”) 
a tapasztalat révén érvényesülnek (interakció/ epigenezis) 
hatásuk (mértékük) azonban  viselkedés és fajfüggő.

A viselkedés mechanizmusát 
Genetikai
Neurális szinten kell vizsgálni
Mentális

Az „ösztön”, mint belső állapot, nehezen értelmezhető



Nature-nurture
(„Természet vagy nevelés”) vita

Milyen mértékben befolyásolják a  viselkedést a „gének”?

A „gén” fogalma általános értelemben pontatlan

(gén, lokusz, allél)

tojásbegörgetés (nyári lúd) diótörés (csimpánz)



Nature-nurture
(„Természet vagy nevelés”) vita

AkcióIngerek és 
kulcsingerek

Motivációs 
állapot

Emóciós 
állapot

Kognitív
állapot

Döntési 
mechanizmus

ELME
Észlelés

Környezeti 
változás 
Cél

Dopamin (neurotranszmitter): 
„mozgás”, „jutalom”, „motiváció”

•Determinisztikus/probabilisztikus?

•Direkt/indirekt?

•Egyszerű\összetett?



A vizsgálhatóság problémái

A viselkedés variábilis (térben és időben), 

Variabilitás forrásai: 
Genetikai háttér

Allélikus interakciók (domináns/recesszív, additív)
Poligénesség
Nem-allélikus interakciók (pleiotrópia, episztázis)
Penetrancia

Környezet
Egyedfejlődés
Aktuális



Fenotípus-genotípus kapcsolat modellezése
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Pl. Észlelési/futási/tanulási sebesség  Fenotípus

Átlag

Szórás Normális eloszlás:
• Szimmetrikus
• Maximum 
• Maximum 

egybeesik a 
várható értékkel

Genotípus?



Fenotípus-genotípus kapcsolat modellezése

Variancia (σ2, V) forrásai: V(fenotípusos) = Vg + Vk + Vgk
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Pl. Észlelési/futási/tanulási sebesség  Fenotípus

Átlag

Genotípus

1 gén, 2 allél esetén:

aa; Aa; AA

aa AA

Aa



„Gén-interakciók”

g1
g2 V1 (viselkedés) POLIGÉNESSÉG
.... (pl. futási sebesség)

gn

V1 PLEIOTRÓPIA
g V2 (pl szőrszín és agresszió, spániel)

g1 g1* EPISZTÁZIS

g2 V1 g2 V2



„Gén-környezet interakciók”

g1 V1

K1

g1 V2

K2

PENETRANCIA
(a jellemző fenotípus
megjelenése a populáció 
%-ban; 75%)

EXPRESSZIVITÁS
(a jellemző fenotípus
megjelenésének 
mértéke egy egyedben; 
- 4 féle)



Gén-viselkedés kapcsolat kimutatása

1. Formaállandó, fajspecifikus viselkedés vizsgálata

2. Variábilis viselkedések vizsgálata

Diszkrét viselkedési kategóriák

Folytonos változóval jellemzett viselkedések



Formaállandó, fajspecifikus viselkedés 
vizsgálata: Fajhibrid analízis

Fenotípusos variancia = 0, Fitness: nagy

pl.Törpepapagáj fészeképítő viselkedése

Rózsás törpepapagáj tollak között szállít (többet)

(csőrbe - fejrezegtetéssel tollak között rögzít - repül)

Fischer-törpepapagáj csőrben szállít (egyet)

(csőrbe - repül)

Hibrid: mindkét faj elemi utasításai aktiválódnak

tanulással módosítható

Dilger 1962, Buckley, 1969



Formaállandó, fajspecifikus viselkedés 
vizsgálata: Fajhibrid analízis

Teleogryllus commodus (Ausztrália)
Teleogryllus oceanicus (Polinézia)
(18 változó mérése)

hangimpulzus száma trillánként
trillák gyakorisága
trillák közötti időintervallum

Nőstény: XX
Hím: X0 
(X-az ♀től)
Csak a ♂ ciripel

Bentley, Hoy, 1972



Formaállandó, fajspecifikus viselkedés 
vizsgálata: Fajhibrid analízis

♀ preferenciáinak 
vizsgálata:

Szülői ♀: saját fajt 
preferálják
F1, hibrid ♀: hibrid 
hímek hangját

F1: több változóban köztes érték (több gén hatása)

Reciprok keresztezés: 1-2 jellegzetesség függ a nősténytől
trillák közötti időintervallum
(szárnymozgást szabályozó neuronok
tüzelési mintázata eltér) 

P1

F1

F1

P2



Diszkrét fenotípus kategóriákkal 
jellemezhető viselkedések vizsgálata

Mendeli szabályok szerinti elemzés:

dominancia esetén: 3n (genotípus kateg.), 2n (fenotípus kateg.)

additív esetben: 2n+1 (fenotípus kategóriák)

Kategorizálhatóság ritka!

pl. Fertőző lárvarothadás
„rezisztens” törzsek: higiénikus viselkedés (kinyit, kivesz-
kidob)

higénikus x nem higénikus  nem higénikus (domináns 
viselkedés)

Rothenbuler, 1964



Diszkrét fenotípus kategóriákkal 
jellemezhető viselkedések vizsgálata

higiénikus viselkedés
o Megvizsgál
o Kinyit
o (Becsuk)
o Kivesz-kidob

Oddie et al 2018 Sci Rep



A „tisztogató viselkedés” genetikai modellje

hg hím (P1) x NHG királynő (P2)

ab x AABB

F1: NHG dolgozó

Teszt keresztezés:

NHG dolgozó x nhg hím

AaBb x ab
nem higénikus AaBb

csak eltávolít aaBb

csak nyít Aabb

higénikus aabb

hg-higénikus

NHG- nem higénikus



Tücskök agresszív viselkedésének 
öröklődése

50%

0
aa

Aa

AA

aa Aa

Aa+AA

aa Aa

Szülői

F1

F2

F1 x G. campestris

F1 x G. bimaculatis

23 % 77 %

53 % 47 %

Agressziós viselkedés intenzitása

G. campestrisG. bimaculatus

Egy génes 
öröklődésmenet



Örökölhetőség - Heritabilitiás

Heritabilitás (örökölhetőségi koefficiens)

Adott tulajdonság fenotípusos változatosságnak azon 
hányada, ami genetikai különbségeknek tulajdonítható, azaz
a genetikai variancia aránya a teljes fenotípusos varianciában 

h2= Vg/Vf (0-1 közötti érték)

Sertés: napi tömeggyarapodás (0.2-0.4)
hátszalonnavastagság (0.5-0.6)
alomnagyság (0.05-0.01)

Tyúk: tojásszám (0.1-0.25)
tojástömeg (0.45-0.65) 

Állattenyésztés, növénytermesztés

Relatív érték: 

Környezettől, 

Populációtól, fajtól  

függ



Heritabilitás és szelekció

Szelektált 
szülők átlaga

Szelekciós differenciál

Szülők átlaga

Szelektált 
szülők átlaga

Szelekciós differenciál

Szülők átlaga

Szelekciós válasz

Szelektált 
szülők átlaga

Szülők átlaga

Szelekciós válasz

H2=0
válasz
differenciál H2=0.5 H2=1

G1

G2



40 éven át szelekció az ember iránti 
„szelíd” viselkedésre (Belyaev, 1979)
(kézben tartott táplálék megközelítése)

Korrelatív fenotípusos változások:
foltos színezet, felkunkorodó farok, 
lelógó fül, 

Szelekciós kísérlet:
o 50 éve fogságban tartott 

populáció 30 hím és 100 nőstény; 
o Csak 5, ill. 20%-ot szaporítottak 

tovább generációnként
o Megközelítések aránya:

10. generáció: 18% 
30. generáció: 70-80%

Rókák szelekciója „szelídségre”

Generációk
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Kérdések és Feladatok
FONTOS: A téma megértéséhez, szükséges a középiskolai genetika (Mendel 

törvényei stb.) ismerete!

Milyen tényezők állhatnak a genetikai és a fenotípusos variabilitás alatt? 

Soroljon fel 3-4-t!

Ismertesse és rajzzal illusztrálja a tücskök agresszív viselkedésének 

elemzését!

Írja le fejből, a méhek tisztogató viselkedésének „teszt keresztezését”! Miért 

előnyös ez a keresztezési megoldás?

Írja fel a heritabilitás képletét, és magyarázza meg mit is jelentenek az egyes 

„tagok”!

Fogalmazza meg saját szavaival, hogy miért függ a heritabilitás a populációtól 

ill. az adott viselkedési jellegtől!

Vajon hogyan függ össze a szelekció hatékonysága és az adott jelleg 

kialakításában résztvevő gének száma? 


