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Miért van szükség állatjóléti 

kutatásokra?

• Állatjólét

– Összefoglaló elnevezés

– Etika, szabályozás, politika

– Tudományos kutatás (etológia, élettan, 
anatómia, stb.)

• Abnormális viselkedés

– Etológia, állatorvoslás

• Stressz

– Etológia, élettan, farmakológia, alapkutatás



Stressz

• Eredetileg fiziológiai leírás (Cannon, Selye) – a 
szervezet válasza potenciálisan veszélyes 
helyzetekben

• Kettős válasz
– Szimpatikus idegrendszer + adrenalin – keringés, 

emésztés

– ACTH (hipofízis) – kortikoszteroidok („stressz-
hormonok”) – anyagcsere 

• Elhúzódó stressz – káros

• A stressz nem csak fiziológiai keretben 
értelmezhető



A stresszt befolyásoló viselkedési 

tényezők

• Weiss (1971) patkánykísérletei 

áramütésekkel: nem csak a stresszor 

(stimulus) milyensége számít

– Előrejelezhetőség – stresszválasz csökken

– Szabályozási lehetőség – stresszválasz 

csökken

– A szabályozási lehetőség az adott 

stresszornak valamilyen módon megfelelő 

elkerülő magatartás kell legyen



Stresszválasz és „személyiségek”

• A stresszre adott reakció egyedfüggő

• Két típus:

– (A): szimpatikus válasz dominál

– (B): gyengébb szimpatikus reakció

• Embereknél a pszichológusok ezeket 
nevezik:

– Extrovertált (aktív helyzetkezelés, agresszív 
tendenciák)

– Introvertált (békésebb, magába forduló)



Stressz-alapú személyiségek 

állatoknál

• Tupaia hímek: domináns, aktív szubmisszív, 
passzív szubmisszív – az utóbbi túlélési esélye 
kevés

• Sertések fiatalkori lefogása
– Küzdő típus (később gyengébb húsminőség)

– „Belenyugvó” típus (jobb húsminőség, ha stresszes a 
vágóhíd)

• Egerek viselkedési altípusai
– Rezidens hím: azonnal támad vs. nem támad

– Labirintusban zavartalanul közlekedő vs. minden 
újdonságra leálló



Ez egy tupaia.
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Proaktív és reaktív jellemzők

• Proaktív
– Probléma esetén az 

addig bevált rutint 
alkalmazza (rigid), 
lassan alkalmazkodik

– Agresszív 

– Főleg a szimpatikus 
idegrendszer élénkül 
fel

– Hosszabb stressz 
esetén keringési 
megbetegedés

• Reaktív
– Probléma esetén új 

megoldást keres 
(rugalmas), gyorsan 
alkalmazkodik

– Békés

– Gyengébb a 
szimpatikus válasz

– Hosszabb stressz 
esetén immun-
leromlás, fertőzések



Abnormális viselkedés

• De mi a normális?

– Az evolúció során a túlélés és reprodukció 

szempontjából adaptívnak bizonyult 

magatartásformák összessége (öröklött + tanult!)

• És háziállatoknál mi a normális?

– A vadonélő ős viselkedésformái

– Az elvadult egyedek viselkedésformái

– Az ősi habitatnak megfelelő környezetben mutatott 

viselkedés

– Vannak kivételek: kutya (mi számít ősinek???)



Abnormális viselkedésformák

• Gyakori = Normális?

• Egy faj leggyakoribb viselkedésformái nem 

biztos, hogy normálisak is (ha a legtöbb 

egyedet mesterséges környezetben 

tartják)

• Sztereotíp viselkedés

• Abnormális agresszió

• Kannibalizmus



Sztereotíp magatartás

• Súlyosan repetitív, formaállandó, cél és értelem 
nélküli

• Pl. karórágó ló, nyelvöltögető tehén, rácsrágó 
disznó, fel-alá járkáló csirke, róka stb.

• Okai lehetnek a szegényes környezet, de 
FŐLEG a magasan motivált viselkedésformák 
gátlása
– Táplálékszerzés, fészkelés, cserkészés, territorialitás

• Milyen szoros az összefüggés a sztereotíp 
magatartás megléte és a jólét között?
– A súlyos sztereotípiákat már egy későbbi 

környezetjobbítás sem mulasztja el!



Abnormális agresszió

Az agresszivitás önmagában nem mindig 
abnormális.

A háziállatok szelekciója során általában csökkent 
az agresszivitásuk.

Az abnormális agresszió legfőbb forrásai:

- zsúfoltság

- állandóan változó csoportösszetétel (lovak, 
disznók)

- a gyengébb (vesztes) fél nem tud menekülni

- agresszivitásra szelektálás, illetve emberi 
túlérzékenyég az agresszivitásra (kutyák)



Kannibalizmus
• Természetes körülmények között is!

– Éhínség idején (szülők megeszik az utódokat)

– Fiatal egyedek között egyébként is (gyengébbeket megeszik a 
nagyobbak)

– Más egyedek utódai ellen

• Háziállatoknál
– Többnyire NEM túlzásba vitt agresszió!!!

– Zsúfoltság + stressz + szegényes környezet (disznók 
farokleharapása)

– Zsúfoltság + stressz + agresszió + kondicionálás (csirkék 
kannibalisztikus csipkedése)

– A környezet javításával, esetleges genetikai szelekcióval 
elkerülhető (?)

– Kérdéses „óvintézkedések”: faroklevágás, csőrkurtítás…



Állatjólét és alkalmazott etológia

• Az állatjólét sokáig egyet jelentett az 
egészséggel

• Brambell-bizottság (1965) az első 
tudományos igényű megközelítés

– az 5 „szabadságjog” minden fogvatartott 
állatnak: (lefekhet, felállhat, megfordulhat, 
nyújtózhat, tisztálkodhat)

– (1) viselkedés mint indikátor; (2) tudományos 
vizsgálatok szükségesek; (3) az állatoknak is 
vannak érzelmeik



További „jólét” definíciók

• Brit Haszonállat Jóléti Tanács

– Megfelelő és elég innivaló, ennivaló

– Megfelelő komfort és pihenőhely

– Sérülés és betegség megelőzés, gyors diagnózis, 

ellátás

– Lehetőség a természetes magatartásrepertoár java 

részének kifejezésére

– Félelemtől mentes élethez való jog

• Két fő definiálási megközelítés:

– Biológiai funkciók ne sérüljenek (egészség, 

szaporodás)

– Szubjektív érzékletek (szenvedés, öröm)



A jólét mérése

• Broom (1996) – a jólét kifejezhető, ha mérjük a 
stresszre utaló fiziológiás és viselkedési 
válaszokat, valamint az állat fizikai állapotát és 
szaporodását
– Előnye, hogy jól mérhető

– Hátránya, hogy nehezen értelmezhető az eredmény

• Duncan (1996) – a jólét egyenlő az állat 
érzéseivel, mivel az emóciók adaptív módon 
befolyásolják a túlélést
– Előnye, hogy könnyen értelmezhető, mivel az ember 

„bele tudja magát élni”

– Hátránya, hogy nehezen, szinte csakis közvetett 
módokon mérhető (pl. viselkedés megfigyelésével)



Egészség és produktivitás

• Beteg, sérült állat biztos nem érzi jól 
magát…

• Nem minden betegség okoz (azonnal) 
szenvedést

• Magas szaporaság és produkció nem 
biztos, hogy az egészség és a jólét jele

– Fajták eleve különböznek

– Tejelő tehén, tojó vagy hústyúk: jól él?

– Extrém sok utód – tenyészbika: él-e 
egyáltalán még?



Jólét és viselkedés

• A magatartás megfigyelésének előnyei

– Könnyű (vagy egyszerűbb, mint a fiziológiás, 

illetve testi változók mérése)

– Gyors reakció (összebújás vs. hipotermia; 

sivalkodás vs. kiéhezés)

– Egyszerűbb értelmezni

– Árnyaltabb válasz (szemben a meglehetősen 

„bináris” élettani paraméterekkel pl.)



Viselkedésmegfigyelés és jólét

• Összehasonlítás a „vad” viselkedéssel
– Nem minden hiányzik, amit nem mutat az állat 

fogságban (vészjelzés vs. felgallyazás)

• Az abnormális viselkedés kísérletes előidézése
– Fájdalom, kannibalizmus

• Preferencia tesztek
– De a preferencia nem 100% általában, és az 

eredmény relatív

• Erőfeszítés tesztek
– Tyúk és a lengőajtó

– Disznó és a döfködéssel megszerezhető javak: 
mozgás < társaság < homok < alom < élelem


