
Szociális viszonyok 
és kooperáció

FIGYELEM! 

Ezt az anyagot az 

Etológia Tanszék munka-

társai állították  össze 

kizárólag  oktatási céllal, 

a Kutyafélék evolúciója

kurzuson résztvevők 

számára, kizárólag 

személyes használatra. 

Az oktatási anyag 

bármiféle továbbadása 

nyomtatott vagy elektro-

nikus formában szigorú-

an tilos és büntetőjogi 

következményekkel jár. 



Különböző csoportszerkezetek

Szaporodó pár a kölykeikkel

Pl. vörös róka: hasonló etogram kutyához, farkashoz, de a hierarchiával 
kapcsolatos viselkedések hiányoznak (Tembrock, 1957)

Köztes

Pl. coyote, sakálok

Kötődésre és 
hierarchiára 
épülő csoport

Pl. farkasok, 
afrikai, ázsiai 
vadkutya



A farkasfalka

Alapja: ismeretség:

- anyával

- alomtársakkal (anya sokszor magukra hagyja őket)

- többi falkatárssal (1. fiatalok alapvetően barátságosak     
mindenkivel, 2. majd korlátozódik) (videó: 03 african_activesubmission)

Kialakulása és fennmaradása: vonzódás és kötődés a társak között 
(Mech, 1970) (videó: 01 dhole_socialbehav)

Közös tevékenységek:

Udvarlás és párzás

Kölykök gondozása

Kölykök felnövekedése az alomban 
(videó: 02 dhole_pups_playing)

Vadászat, 
territóriumjelölés, 
pihenés,       
vonyítás, üdvözlési 
szertartások, stb.



A farkasfalka

Rangsor melletti finomító tényezők (Rabb et al. 1967):

Párzási preferenciák – az ellenkező neműek között a domináns, amikor 
az állat ivaréretté vált (mindkét nem)

Szövetségek: domináns véd egy alárendeltet támadás esetén – ha a 
dominánst lenyomják, az alárendelt is lejjebb kerül (hímek)

Pozíció befolyásolt az anya helye által (nőstények)

Működése              Dominancia

- Elsőbbség a forrásokhoz való hozzájutásban

- Vezető, kezdeményező szerep: vándorlás, vadászat, területvédelem,     
párzás



Afrikai vadkutya

aktív behódolás



Dhole
(klán)



Vadászat

Közösen a nagyobb termetű zsákmányt is le tudják gyűrni

1. Zsákmány lehúzása a földre közösen

(pl. afrikai, ázsiai vadkutya, bozótkutya, szürke farkas) 
(videó: 04 african_hunting_gazelle)

Magányos vs. csoportos vadászat:

- figyelni nemcsak a zsákmányra, de a többiekre is 

- összehangolt működés (szerepek megosztása): ??

2. Zsákmány megfogása:

- egymás váltása az üldözésben (pl. szürke farkas)

- hajtók és rejtőzködők (pl. ázsiai vadkutya, szürke farkas)



Afrikai vadkutya vadászik



Bushdog vadászik

(Közép és Dél Amerika)



Utódgondozás

Falka területén: domináns szuka, alárendelt néha (dhole)

Anya etetése, míg a kölykökkel az odúban marad (pl. afrikai vadk., 
bozótk.)

Odú őrzése (pl. ázsiai, afrikai vadkutya, bozótkutya)

Kölykök szállítása (pl. bozótkutya)

Egymás kölykeinek szoptatása (pl. etióp farkas)

Táplálék visszaöklendezése a kölyköknek (pl. ázsiai, afrikai vadkutya)

Kölykök odaengedése a táplálékhoz elsőként (pl. ázsiai vadkutya)



Táplálék visszaöklendezése



Kutya-kutya csoportok: Páriakutyák

Városi környezetben:

Ált. egyedül (Daniels & Bekoff, 1989): táplálék, búvóhely

Elhagyott helyeken:

Csoportban: 2-6 állat

+: védekezés ragadozókkal (pl. ember) szemben, táplálékszerzés

-: szaporodás gátlása domináns nőstény által? (alárendelt nőstény 
elmegy vagy maradhat)

Fiatalok 4 hónapos kor után elvándorolnak



Nem falka, csoport

Szaporodó pár + fiatalok

Ált. nem rokonok – kötődés?: társas kapcsolatok nem tükrözik a falkaélet 
szabályait

Agonisztikus viselkedések ~ farkaséhoz, de nem alakít ki hierarchiát 
(Boitani & Ciucci 1994)

Vadászat: ritkán

Koordinálatlan, sikertelen üldözések folyamatos ugatással (Scott & Causey 

1973)

Szülés csoport központjában vagy elvonulva (Daniels 1988)

Anya magára hagyja az almot, míg táplálkozik
Nem jellemző a közös utódgondozás



Kutya-ember kapcsolatok

Kötődés az emberhez:

felnőttként is kialakítható

idegen fajhoz

domesztikáció hatása (ld. előző óra)

Ember „domináns szerepének” elfogadása

Alkalmazkodás az emberi kommunikációs technikákhoz (pl. 
szemkontaktus megváltozott szerepe)

Emberi közösség szabályainak elfogadása, stb.



Kutya-ember kooperáció speciális esetei: 
segítő kutyák

Magyarország:

1. Vakvezető

2. Hangjelző (hallássérültet segítő)

3. Mozgássérült-segítő (személyi segítő)

4. Rohamjelző

5. Terápiás

Nki:
1. Vakvezető

2. Jelzőkutya (halló, roham)

3. Service dog (MS, autistasegítő, PTSD…)



Vakvezető kutyák

Feladatorientált képzés
Komplementer kooperáció (dominancia-shift)





Vakvezető vs. családi kutyák akadálypályán

indul megáll kikerül fordul lelép fellép lassít

KEZDEMÉNYEZŐ

Gazda

Kutya

indul megáll kikerül fordul lelép fellép lassít

KEZDEMÉNYEZŐ

Gazda

Kutya



Mozgássérült-segítő kutyák

Problémamegoldás-orientált képzés



MS kutyák

Nem alárendelt  → partner

Motiáció az együttműködésre

Képesség a szocális megértésre

Kommunikációs kényszerek



Terápiás kutyák

Animal Assisted Activity

Animal Assisted Therapy

Agresszió kontroll
Fizikai korlátozás



Kooperáció, 
kommunikáció



Terápiás kutyák: Kísérletes vizsgálatok

1. Gyerekek személyiségfejlődésére gyakorolt hatás

◼ szociális és érzelmi fejlődés, konfliktuskezelési képesség, empatikus
készség

(Filiatre et al., 1986)

◼ társas viselkedés fejlesztése

(Millot et al., 1988)

◼ érzelmi támasz (stresszhelyzet)

(Rost & Hartmann, 1994, Melson & Schwartz 1994, Bryant 1985).

◼ identitásfejlődés, társas kapcsolatok, önértékelés

(Melson, 1995)



2. Felnőtt ember pszichés állapotának karbantartása

◼ gyász okozta pszichés terhelés csökkentése

(McNicholas, 1998)

◼ tartós stressz okozta patogén hatás tompítása

(Allen, 1998) 

3. Fizikailag, pszichésen vagy mentálisan hátrányos helyzetű
ember egészségének megőrzése, életminőségének
javítása

◼ magány és depresszió okozta testi/szellemi leépülés csökkentése

(Baun, 1995)

◼ hospitalizációs tünetek enyhítése

◼ a  kutya mint kommunikációs és motivációs katalizátor

(Green, 1995)


