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Alapkutatás? Alkalmazott kutatás?

• Kétfajta megközelítés:

• 1. alapkutatási módszerek felhasználása 
gazdasági szempontból jelentős célra

• 2. haszonállatokon folytatott kutatás

• Lehet-e alkalmazott kutatás (egyszer) majd 
minden alapkutatásból?



Alkalmazott etológia vizsgálja…

• Haszonállatok viselkedése (mezőgazdaság)
– Általános megismerés

– Termelés fokozása, optimalizálása

– Állatjólét

• Általános állatjólét, emberi biztonság

• Ipari, katonai kutatás

• Természet/környezetvédelem
– Pl. invazív fajok elleni küzdelem

– Veszélyeztetett fajok védelme



Az alkalmazott etológia területei

• A termelés optimalizálása
viselkedés figyelembe vétele
 nagyobb haszon
- pl. társas állatok többet esznek és jobban 
emésztenek, ha mind egyszerre ehetnek
- kismalacok túl korai elválasztása lecsökkent 
növekedést okoz, és a különböző almok 
összekeverése is kedvezőtlen



Termelés optimalizálása

• Tehénborjak nevelése

• Rangsort alakítanak ki maguk közt

– Energiaigényes, stresszel jár

– Ha már kialakult, a stressz csökken

• „Szétnövés”  újracsoportosítás

• Új rangsor kell

• Újra nő a stressz



• (elszökés megakadályozása, 
szaporodáskontroll, 
habituáció)  ember-állat 
interakciók
pl. sertés-
etetőrendszerekben a 
domináns blokkol

Viselkedés szabályozása



• Abnormális viselkedés

• Túlzott agresszió

• Kannibalizmus
elhelyezési körülmények, rosszul működő 
technikai berendezések, helytelen bánásmód 
miatt

- megelőzés és kezelés

Magatartásproblémák



Általános állatjólét

• Az állatok szenvedésre való képességének 
kutatása

• Fajra specifikus állatjóléti problémák feltárása



Ember biztonsága

• Állati agresszió kutatása

– Menhelyi kutyák

– Örökbeadás, DE!

– Biztonságosan

– Viselkedés teszt

– Agresszivitás csak kb. 2 múlva

• Mentés nehéz terepen

– Kapcsolat és kommunikáció

– Mentendő, kutya, mentők

– Kutya helyzete, mozgása



Ipari, katonai fejlesztés
(pl. aknamentesítés)

• „Nincs tökéletesen mentesített aknamező”

• Szaglás  társításos tanulás  aknakereső állatok

• Az állat jutalomért „dolgozik”

• A jutalom és a robbanóanyag szaga társítva



Konzervációbiológia

• Invazív növények visszaszorítása specifikus 
legeltetéssel

• Korai tanulással kialakított, célnövényre 
vonatkozó táplálékpreferencia



Vadbiológia

• Sakál elterjedésének nyomon követése 
hangvisszajátszásos vokalizáció provokálással

• Probléma: csak jelenlétre jó

• Melyik a „jó” hang visszajátszáshoz?



Az etológia 4 kutatási szempontja
(Tinbergen, 1963)

• Az alkalmazott etológia alapját is ezek képezik

• Közvetlen „kérdések”: 

– Hogyan működik? Mechanizmus

– Hogyan alakul ki az egyedben? Ontogenezis

• Közvetett kérdések: 

– Miért úgy működik, mi a haszna? Funkció

– Miként formálódott szelekció révén? Evolúció



Alkalmazott etológia és 
a négy tinbergeni kérdés

• Pl. abnormális/ normális viselkedésformák

• Tolltépkedés csirkéknél

– Mechanizmus (mi történik?)

– Egyedfejlődés (hogyan alakul ki?)

– Funkció (mire lehet jó?)

– Evolúció (megtalálható-e más (rokon) fajokban is?)



Mechanizmus:
A felnőtt tyúkok egymásról csipegetik
a tollakat.



Alkalmazott etológia és 
a négy tinbergeni kérdés

• Pl. abnormális/ normális viselkedésformák

• Tolltépkedés csirkéknél

– Mechanizmus (mi történik?)

– Egyedfejlődés (hogyan alakul ki?)

– Funkció (mire lehet jó?)

– Evolúció (megtalálható-e más (rokon) fajokban is?)



Ontogenezis: idővel nőnek a csirkék, nő a zsúfoltság, nő a stressz.



Alkalmazott etológia és 
a négy tinbergeni kérdés

• Pl. abnormális/ normális viselkedésformák

• Tolltépkedés csirkéknél

– Mechanizmus (mi történik?)

– Egyedfejlődés (hogyan alakul ki?)

– Funkció (mire lehet jó?)

– Evolúció (megtalálható-e más (rokon) fajokban is?)



Funkció: a fehérjehiány csökkentése csak néha magyarázat.
Gyakoribb, hogy zsúfoltság és unalom indukálta stressz okozza, adaptív funkcióját 
nem ismerjük.



Alkalmazott etológia és 
a négy tinbergeni kérdés

• Pl. abnormális/ normális viselkedésformák

• Tolltépkedés csirkéknél

– Mechanizmus (mi történik?)

– Egyedfejlődés (hogyan alakul ki?)

– Funkció (mire lehet jó?)

– Evolúció (megtalálható-e más (rokon) fajokban is?)



Evolúció: más madárfajoknál is előfordul.
A tyúk közeli rokonainál egyedek közt folyik.
Papagájoknál ön- és társas kopasztás is.
Kiválthatja magány és túlzsúfoltság is!


