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Funkcionális megközelítés

• a csoportosulás valamilyen szelektív előny miatt jött létre 

Melléktermék szemléletű megközelítés 

• a csoportosulás más jelenség következtében alakul ki 
járulékosan (pl. élőhely választás)

„Önző csorda” - hipotézis

A csoportosulás kialakulásának jelensége



Csoporttípusok – Egyedi kapcsolatok

 Anonim csoport: a tagok között nincs egyedi kapcsolat nem 
alakul ki (pl. lepkék, gyíkok)

 Nyílt anomim csoport: az egyedek szabadon csatlakozhatnak, ill. 
távozhatnak (halrajok)

 Zárt anonim csoport: nincsenek specifikus, egyed közötti 
kapcsolatok, de a csoporthoz tartozókat felismerik (pl. méhek)

 Individualizált csoport: az egyedek kölcsönösen felismerik 
egymást egyedileg (emlősök csoportjai, pl. oroszlánok, 
csimpánzok)



Csoporttípusok - Funkció

1. Rokoni csoportok: a tagok leszármazási kapcsolatban állnak 
(telepek; családi csoportok; nagycsaládok; rovarállamok)

2. Párosodási csoportok: a nászidőszakban egymást a szaporodás 
érdekében felkereső egyedek (monogám párok; poligám 
párkapcsolati rendszerek)

3. Kolóniák: fészkelő párok és kisebb háremek

4. Társulások: egyedek szociális vonzódásán alapulnak, a 
szaporodási időszakon kívül szerveződnek (pl. predáció elleni 
védelem vagy táplálkozási célból)



Predációs kockázat csökkenése

A csoportokba való tömörülés számos mechanizmuson keresztül 
szolgálhatja a ragadozók elleni védekezést: 

(1) a megnövekedett éberség

(2) a hígulási hatás, a ragadozó összezavarása, a ragadozó telítése

(3) közös védekezés 



Éberség - Több szem többet lát

A ragadozók figyelésére és a táplálkozásra fordított idő 
csereviszonyban (trade-off) állnak egymással.

Struccok (Bertram 1980):
• nagyobb létszámú csoportokban az egy egyedre eső, figyeléssel 

töltött idő csökken 
• az idő nagyobb részében volt legalább egy éber egyed a csoportban
• 1-1 strucc esetében jósolható, hogy mikor vált át figyelésből 

táplálkozási fázisba - nagyobb csapatoknál e váltások jósolhatósága 
csökken

Emberek
Csoportos táplálkozás közben 
megnövekedett éberség



Héjatámadásokkal szembeni éberség



Hígulási jelenség

Az egyed akkor van nagyobb biztonságban, ha nagyobb csoporthoz 
csatlakozik

A hígulási előny  a nagyobb csoportokat egyúttal nem éri 
arányosan több támadás a csoport feltűnősége miatt

Ragadozó preferencia

Préda preferenciája



Kikelő kérészek száma
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Telítési hatás

Kérészek nászrepülése
Szinkronizált kelés növeli a 
pártalálás esélyét, de 
egyben véd a ragadozók 
támadása ellen is

A ragadozó 
korlátozott 
támadási 
képességgel 
rendelkezik





Ragadozó összezavarása
A támadás során a ragadozót hátráltatja a sok potenciális, 
menekülni próbáló zsákmány jelenléte
Ragadozó összezavarodik és elveszti célpont

Eltérő csoportos menekülési
Taktikák
Csoport újraszervezése

Emberi csoportok

Raj Malom Iskola

Video: Seregélyek 





Közös védekezés a ragadozók ellen

Címeres-poloskák:
 két-három nőstény egy levél fonákján, 

egymáshoz nagyon közel őrzi a petéit 

 A petecsomóik több petét 
tartalmaznak, mint a magányosan 
őrködő fajtársaikéi 

 utódjaikat kettesével őrző címeres-
poloskák kevesebb petét veszítettek el 
a hangyák támadásakor



Közös védekezés a ragadozók ellen

Csoportokba tömörülve aktív védekezés a ragadozóval 
szemben:
 nagyobb termetű ragadozó
 fizikai értelemben erősebb ragadozó  
 ún. csúfolódó viselkedés

Kafferbivalyok és oroszlán



A táplálkozási siker növelése

1. A csoporttagok tudomást szerezhetnek egymástól a táplálék 
hollétéről
2. Az egyedek csoporttársakat toborozhatnak egy-egy forrás 
sikeres kiaknázásához
3. A csoport tagjai együttes erővel juthatnak olyan forrásokhoz, 
amelyek megszerzésére önmagukban képtelenek volnának
Például: méhek
(De: a méhek rokon egyedei „amúgy is” együtt vannak...)

Működik-e ez a hatás nem-rokonok között is?



Az információ centrum hipotézis (ICH)

Az információcentrum hipotézis (IHC) (Ward és Zahavi 1973): 
A kolóniák és a közös pihenőhelyek kialakulásának előnye, hogy így az 
egyedek információt szerezhetnek egymástól a táplálék helyéről; 
„parazitizmus” (pl. seregély, pávián)

Feltételek: 
1. Sikeres és sikertelen egyedek megkülönböztetése

2. A társaktól történő információszerzés olyan környezetben alakul ki, ahol: 
a. A táplálékfoltok térbeli előfordulása kiszámíthatatlan, ám lokálisan 
bőségesek, így a foltban való táplálkozáskor a versengés mértéke csekély

b. A táplálékfoltok legalább annyi ideig kitartanak, hogy az egyed egyszeri 
táplálkozás után egy következő alkalommal visszatérhessen hozzájuk

c. A táplálékforrások ugyanakkor nem tartanak ki túl sokáig, mivel akkor előbb-
utóbb a legtöbb egyed saját maga is fellelné azokat, így a kolónián való 
információszerzés haszontalanná válna



Toborzó centrum hipotézis

A táplálékot találó egyed visszatér és csapattársakat toboroz 
(aktívan) és együtt keresik fel a táplálékfoltot

Előny:  predációs kockázat csökkentése
a hatékonyabb forráskiaknázás

Szirti fecskék (Hirundo pyrrhonota)
(1) a kolóniához visszatérő egyedek a levegőben köröznek
(2) riasztóhanghoz hasonló jelzéseket hallatnak és visszaindultak 

abba az irányba, ahonnan érkeztek
(3) A kolónia madarai a hívó madárral együtt, azonos irányba 

repültek el
(4) Közös táplálkozás egy nagy rovarfelhőből 
(5) Ingázás a rovarok és a fészkek között 



Hatékony problémamegoldás a csoportokban

Nagyobb eséllyel van jelen speciális képességű (innovatív) egyed
Specifikus egyedi szerepek 
Nagyobb általános aktivitás

Innováció – ‚termelők’ ‚parazitizmusa’ (potyázás)
Innováció – szociális tanulás

Mindkét stratégia előfordul – egyedi szinten is változhat

Angliai cinegék tejesüveg nyitása
Japán makákók - krumplimosás





Hatékony problémamegoldás a csoportokban

A nagyobb csapatban a házi 
verebek: 
• Több etetőt nyitottak ki
• Korábban nyitották ki az 

elsőt (innováció)
• Előbb kezdtek el enni
(Liker és Bókony 2009)



Csoportos vadászat

Támadásaikkal megtörik a zsákmányegyedek védekezését 
Leválasztanak egyedeket
Saját maguknál nagyobb zsákmány elejtése
Oroszlánok: előny a nagyobb/optimális csapatméret 



A csapatosság hátrányai

Kompetíció a táplálékért:  
• egy táplálékfolt kimerülése során a tagok befolyásolják egymás 

táplálkozási sikerét
• fiatal, tapasztalatlan egyedek lopnak (dél-afrikai sirály; Larus

dominicanus)
• domináns egyedek elkergetik az alárendelteket (verebek)

Kannibalizmus: 
• madár-kolóniákban mások fiókáit megeszik (fecskék)

Agresszió:
• Csoportmérettel arányosan nő 

Párkapcsolatok:
• Félrelépés 

Parazitizmus és betegségek



Állati csoportok szerkezete

A csoport szerkezet elemzése

Győzelmek számolása

Csípés rend (tyúkok)
Karmolás/Ugrás rend (kakasok)

Hierarchia, alá- és fölé-rendelés

Beiträge zur Biologie und Sozial- und Individualpsychologie bei Gallus domesticus, 
Greifswald 1921
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Thorleif Schjelderup-Ebbe 
(1921) norvég etológus



Állati csoportok szerkezete
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Állati csoportok szerkezete

Lineráris rangsor
Hálózatos rangsor
Relatív rangsor
Szociális tehetetlenség (inercia)

Minél nagyobb a csoport annál inkább hálózatos jellege van, 
mert az összecsapások sikerét több tényező befolyásolja

Landau index: 0 és 1 közötti érték
N= csoport méret; Si – az adott egyednél alacsonyabb rangú 
egyedek száma

Hierarchia számolása
Győzelmek
vagy
Vereségek 
alapján



Melléktermék szemléletű megközelítés

A "melléktermék" : a csoportba tömörülés jelensége más viselkedési 
döntések járulékos következménye (Danchin és mtsai., 2008)
(nem a szocialitás az adaptív elsődlegesen: ok-okozat)

A megfelelő élőhely kiválasztása
• A szaporodó hely kiválasztása befolyásolja az egyedek fitneszét
• Heterogén környezet esetén a természetes szelekció annak az 

egyednek kedvez, amelyik képes felbecsülni és összevetni egymással 
a rendelkezésre álló élőhelyek minőségét

• Kiválasztja a számára legkedvezőbbet kiválasztani
• Követik a másik választását

 „ugyanazt” a helyet választják és így alakul ki a csoport



Kérdések és Feladatok

Mire vonatkozik, mit segít értelmezni az „önző csorda” 
metafóra?

Az egyedek közötti kapcsolatok alapján milyen 
csoporttípusokat különítünk el?

Milyen mechanizmusok révén segítheti a csoport a ragadozó 
elleni védelmét?

Mi a különbség az „információ centrum” és a „toborzó 
centrum” között?

Milyen típusú hierarchikus csoportszerkezeteket ismerünk?



Kérdések és Feladatok

A kutatók hosszú időn keresztül figyelték meg, 
hogyan viselkednek az emberek, amikor egy 
vendéglőben egyedül vagy kisebb társaságban 
esznek. A hipotézisük szerint a magányosan 
táplálkozók többet pillantanak fel evés közben, 
mint, akik többen vannak.

Tanulmányozza alaposan a következő 2 ábrát, és fogalmazza meg a 
kísérlet eredményét saját szavaival?
Hogyan változik a felpillantás szám az asztal körül ülők számától 
függően?
A kisebb vagy a nagyobb csoportokban ülők pillantanak fel többet?
Mi ennek a megfigyelésnek a tanulsága? Mi okozhatja ezt a jelenséget 
az ember esetében?



HELY:

Csoportméret:       1 2 3 4

Éberség - Több szem többet látEGYEDI
SZINT



Éberség - Több szem többet látCSOPORTOS
SZINT


