
Kutyafélék agressziója

Értelmezések

• Humán – etológiai (negatív/antiszociális vs adaptív/természetes)

• Etológia – viselkedésökológia – állatorvostudomány

 különböző predátor fajok egymás elleni akciói (c-f-w)

 zsákmányszerző viselkedés

 zsákmányállat védekező vis.

Agressziós 

viselkedésformák:

Adaptivitás (optimális szint?)

Kontroll mechanizmusok

Genetikai komponensek 

Tanulás, (korai) tapasztalatok 

Territoriális

Szexuális (párzás)

Birtoklással kapcsolatos

Rangsorral kapcsolatos

Frusztrációs

Explorációs (új tag)

Szülői (fegyelmező, elválasztó)



Agresszió - agonisztikus interakciók

Versengés az erőforrásokért          fajon belüli optimális felosztás

(közeléből eltávolítani, megszerzésében megakadályozni)

• Fajspecifikus:     elűzés  - behódolásra kényszerítés

• Kommunikációra épül - speciális viselkedéselemek  

fenyegetés - fajonként némileg eltérő specifikus jelzések

rituális harc          valódi harc?

Behódolási pozitúrák 

(kölyökviselkedés) 

további agresszió gátlása



Elkülöníthető 

viselkedéselemek: 

Kojot (Canis latrans)

a - fenyegető

b - fenyegető (agresszív)

c - fenyegető, (deffenzív)

d + fokozódó szubmisszív 
e kifejezés

f - szubmisszív

g - fenyegető 
(agresszív+deffenzív)

j - fenyegető (kis intenzitás)

h - szubmisszív üdvözlés, 

„játék” arc







Farkas – mint a kutya őse

Fejlett szociális közösségben élő 

ragadozó: szociális egység a falka

2. Territoriális agresszió - betolakodó elpusztulhat 

1. Források elosztása 

dominancia viszonyok

agresszív (agonisztikus) viselkedéseken alapul

Kontextusfüggőek (szövetségek)

DE fogságban?

Kifinomult kommunikáció - agresszív vs domináló magatartásformák



Kutatási irányok 1. → Farkasörökség?

Ebben mi a szerepe a veleszületett 

tényezőknek, és az egyedi szocializációs 

hatásoknak? 

A szociális környezet evolúciós léptékű megválto-

zása  milyen változásokat indukál a szociális 

rendszert szabályozó agresszív viselkedésekben?

Formája és funkciója 

szerint mennyiben 

más a kutya és farkas 

agresszív iselkedése? 

Ménatory



• Kevésbé képesek 

kontrollálni az agr-t 

• RANGSOR →

pozícióharc alapvető 

jellegzetesség, a 

szelidítés tanult 

önkorlátozása nem 

iktatja ki viselkedési 

mechanizmusaikból

• Nem eléggé 

flexibilis  vis. a kül. 

külső kontrollhoz 

való agr. mentes 

alkalmazkodásra 
(irányíthatatlanság 

gyenge taníthatóság)  

Farkas mint a kutya őse (?) 

párhuzamok vs különbségek

• A kutya genetikailag és szocializációjában 

is különbözik egy  fajtársfalkában élő F-tól

• „A” farkas vs  alfajok → eltérő körülmények 
és viselkedés (+ kutyafajták)

• Keveset tudunk a farkasról, és azt sem jól!

Ménatory



Új eredmények - megfigyelések a farkasokról

Fogságban → bezártság,

természetellenes összetétel 

→több agr, szigorúbb h. 

RANGSOR → családi falka, 

nem idegen egyedek h. →

rugalmasabb, nem lineáris

Dominancia vs vezető szerep

→ szülők döntenek (kor/tapaszt)

Egyedek közti vonzódás, szöv. 

Falkán belül: behódolásra kényszerítés (elűzés)

→ kommunikációra épül  (speciális vis.elemek)

rituális harc → behódolási pozitúrák (agr. gátló)

Falkák között → territoriális → valódi harc

(+ omega, letaszított alfa)

Ménatory



Farkas vs kutya

Felnőttek → agr?

→ eltérő környezet 

→ félelmi reakciók

→ welfare + biztonság

Domesztikáció vs szelidítés

→ egyedfejlődés szerepe

Módszertan

• ellenőrzött körülmények

• független változók hatása

• noninvazív módszerek

• biztonság

Kézbőlnevelés

→ intenzív szoc. → vissza a falkába!

Veszélyes támadások >2-3 év



Kutya

Fajspecifikus bélyeg a lecsökkent agresszió?

A pedomorfikus jegyek erősödésével a közös elemek száma csökken

Husky Cavalier

Domesztikáció

Preadaptáció + emberi szelekció az ember iránti szelíd viselkedésre 

Destabilizáló hatás: a fenotipusos variabilitás hirtelen megnövekedése

Stabil kutyafalkában 

gyakorlatilag alig fordul elő 

agonisztikus interakció (?)

Korai tapasztalatok + 

emberi környezet 

szerepe?

páriakutyák



Domesztikáció: a szelekció két lépcsőfoka

1. Fajszinten - az emberi szociális rendszerbe való sikeres beépülés a 

kutya ősében a szociális rendszer szabályozásában fontos szerepet 

játszó agresszív viselkedés megváltozását kívánta

2.  Fajták kialakítása

- interspecifikus (kutya-ember)

- intraspecifikus (kutya-kutya)

- zsákmányszerző viselkedés szab. 

Komparatív vizsgálatok

→ módszertan

• ellenőrzött körülmények

• agresszió típusok?

• független változók hatása

(kor, ivar, alfaj/fajta, tartás)

• noninvazív módszerek

• biztonság

• gazda!



Farkas vs kutya – kölykök

Genetikai vs környezeti hatások

→ domesztikáció vs szelidítés?

Kézbőlnevelés

→ egyedi, intenzív szocializáció 

Azonos módon nevelt kutyák és farkasok 

összehasonlítása (11 kev., 13 szürke f.)

Kölyöktesztek

• preferencia teszt (szeparáció)
Gácsi et al., 2005

• mutatás (megtartás)

• hanyattfektetés (kontroll)

• csontelvétel („tulajdon”!)
Győri et al., 2007

(alacsonyabb ingerküszöb? korlátozás…)



Farkaskölykök viselkedése 
kommunikációs tesztben 



Csontelvétel teszt – 8 hetes farkas



Csontelvétel teszt – 8 hetes 
csehfarkaskutya



Csontelvétel teszt – 8 hetes collie



Vizsgált kérdések,

alkalmazott módszerek

Harapások okai, környezet/nevelés szerepe

“Abnormális” agresszió

Menhelyi kutyák agressziója

• Rendőrkutyák, segítőkutyák kiválasztása

• Kölyökkori viselkedés prediktív ereje

Zsákmányszerző viselkedés vs agresszió

Fajtársra vs emberre irányuló agresszió

Kontextusfüggés (+ gazda szerepe)

Genetikai faktorok 

szerepe

Kísérletes megfigyelés

→ manipulált helyzetek

+ etológiai elemzés

Kutya vs farkas

Kutyafajták

Kandidáns gének

Leíró megfigyelés

(kérdőívek)



Személyiségtesztek + agressziós tesztek

• Személyiségtesztek → agresszivitást vizsgáló alteszt(ek)

→ problémák: hosszú, sorrendhatás + ritka az agr. vis. (helyzetfüggő?)

• Kül. kutyacsoportok agresszív viselkedésének specifikus vizsgálatára 

alkalmas standard tesztrendszer és kérdőív kidolgozása.

→ Altesztek olyan helyzeteket teremtenek, amelyekben kontrollált 

körülmények között lehet agresszióval kapcsolatos viselkedésformákat 

megfigyelni: barátságos, fenyegető, kontrolláló, kompetitív idegen, 

küzdőjáték, zsákmányszerző játék, fajtársakkal való interakció.

→ Kérdőív – szélsőségesen szubjektív megítélés kiküszöbölése
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