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Kooperáció
„az evolúció egyik fontos megoldatlan kérdése”

Mi számít kooperációnak? Ki számít „önzetlennek”?



Kooperáció meghatározása - Funkció
Csoporttagok lehetséges taktikái:
Önző egyed – saját fitnesz maximálása (vetélkedés)
Önzetlen egyed (altruista) – másik fitneszének növelése a saját rovására

Önző egyed 

Önző egyed 

Önző egyed 

Önzetlen egyed 

Vetélkedés

Önzetlen egyed 

Önzetlen egyed 

Kooperáció

Csoporttagok együttes aktivitása, mely során 
olyan az egyedek olyan eredményt érnek el, 
amelyre egyedül nem lettek volna képesek.

Miért éri meg az 
önzetlennek?

Pl. vészkiáltás Pl. vadászat



Kooperáció meghatározása - Funkció

A kooperáció különböző viselkedési funkciók esetében jelentkezhet, 
pl. vadászat, udvarlás, utódnevelés

Nem minden kooperáció:

Általában a közvetlen előnnyel járó együttműködést szokás 
kooperációnak hívni

pl. hígulási hatás (csoportos védekezés) nem tekinthető 
kooperációnak (bár csökkenti a prédaegyedek kitettségét)



Kooperáció meghatározása - Mechanizmus

Milyen módon zajlik le az együttműködés?

Időbeli szinkronitás
Térbeli szinkronitás

Problémamegoldó (kognitív) képességek:
pl. figyelembe veszik-e egymás mozgását/koordináció
pl. másik figyelmi állapotának érzékelése
pl. egyedi preferenciák (‚segítőbb’ egyedek kiválasztása)

Nyereség (ha van) megosztása (passzív, aktív)



Kooperáció meghatározása - Mechanizmus

Miért éri meg együttműködni? A csalás lehetősége…

Az egyedek rokonok
Közös genetikai érdek
Összesített fitnesz elmélete (Hamilton 1964)

Az egyedek nem rokonok
Azonos individualizált csoport tagjai
Ismételt interakció, egyedi felismerés
Együttműködést visszautasítók elkerülése



Összesített fitnesz

Közös allélek aránya: 50% szülő, édestestvér, utód
25% féltestvér, nagyszülő
12,5% unokatestvér

Közeli rokon segítése = indirekt fitnesz növelés
Nyereség: Vesztesség:

rB > C PL. 0,5* 1 joule > C 0…0,49 joule

r = az altruista és a kedvezményezett rokonsági foka
B = a kedvezményezett reprodukciós nyeresége
C = az önzetlen (altruista) reprodukciós költsége

Hamilton 1964

Inkluzív fitnesz: az adott egyed és a szaporodókort elért 

rokonok fitneszének összessége



Hártyásszárnyúak – haplodiploidia

Szociális rovarok: méhek, hangyák
Nőstények: diploid; hímek: haploid

• Ha csak egy hím az apa, a nőstények (dolgozók) egymásnak 
közelebb rokonai (75%), mint akár az anyjuknak (50%), akár a 
saját utódaiknak (50%), akár a fivéreiknek (25%)

• A királynő és a dolgozók érdeke más a hímek és nőstények 
előállítására

• Ha az új királynő valamelyik dolgozóból fejlődik ki, ezek az 
érdekek változnak

• A rokonság foka befolyásolja az önzetlenség mértékét
• Ez a rokonsági rendszer magyarázhatja a szociális rovarok 

együttműködési készségét 



Kooperáció a vadászat során

Közös vadászat majmokra

Zsákmány elosztása 

• Preferencia a vadásztársak irányában (hímek)

• Nőstényeknek csak alkalomszerűen adnak

• Párzáskor a ♀ a táplálékot adó ♂ -t előnyben részesítik

Csimpánzcsoport
Hímrezidens: 
a hímek rokonok





Kooperáció a vadászat során

(Wilkinson 1990)

Vámpírdenevérek

Sikertelen vadászat 2 éjjelen át – éhen halnak

15-20 fős, stabil csoportok (rokonok és nem rokonok is)

Hosszú élettartam (18 év)

Gyakori, hogy éhesek maradnak (fiatalok 33%, felnőttek 7%)

A sikertelen egyedek koldulnak

Az ismerősök kölcsönösen adnak egymásnak



Párszerző kooperáció - Lek

Vadpulykák

• A fiatal fivérek együtt maradnak, és megküzdenek a domináns 
pozícióért

• A fivér-csoportok is harcolnak

• Párzási időszakban a fivérek együtt udvarolnak

• Csak az erős csoportok legerősebb fivérei párzanak

• Nagyobb csoport – biztosabb siker

Watts and Stokes 1971



Kooperáció a párszerzésben és megtartásban

Rokon nőstények vadásznak az egész csapat számára

Egy hím: ritkán, és csak néhány hónapig képes vezetni a falkát

Több rokon hím: 

• könnyebben szereznek és tartanak meg háremet

• nagyobb szaporodási siker

Oroszlánfalka
A hímek rokonok



Párszerző kooperáció

Nyílfarkú pipra

(Chiroxiphia linearis)

• A sikeres udvarláshoz 2 ♂ kell

• Nem rokonok hímek

• Csak a domináns ♂ párzik

Többnyire 1-2 tojást raknak 

Ha a domináns ♂ elpusztul az alárendelt maradhat a tojóval (nagy 
eséllyel meg védi a fiatal betolakodóktól)





Szülői munkamegosztás

Búbos banka
(Upupa epops)
6-7 fiókát nevelnek
2 szülő gondoz: eltérő etetési taktika

Hím – preferencia a nagyobbakra
Tojó – kicsiket és az éhesebbeket is

Hím – odú bejáratánál kapaszkodva
Tojó – beugrik

♂ etetése

♀ etetése
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Fiókák mérete (1. a legnagyobb)Ryser és mts 2016 Anim. Behav.



Két-szülős utódgondozás

Monogámia – madarak, egyes emlősfajok (kutyafélék, gibbonok, 

Mikor éri meg mindkét szülőnek gondozni?

•Ellenséges környezet + kevés utód

•Kényes és/vagy hosszan nevelkedő utódok

Kooperáció-kerülő viselkedésformák

•Hűtlenség

•Dezertálás 



Kooperatív utódgondozás

Alloparentális gondozás (Wilson 1975) 
„nem saját utódok gondozása”

• Etetés (utódé, szülőé)

• Védelem

• Szoptatás (lemúrok)

• Melegítés (költés)

• Cipelés (tamarinok)

Haszon: nagyobb túlélés

 fiataloké

 szülőké



Együttműködés csoportszinten

Házi egér (Mus musculus)
Ember közelében élnek
Területvédő hímek, többnejűség
♀ közös utódnevelés
Telelés emberi települések közelében 

Güzüegér (Mus spicilegus)
Elhagyott mezőkön
Területvédelem, egynejűség
Közös ‚kupac’  készítése (güzűhordás)
Késleltetett maturáció – közös telelés
Intraszexuális agresszió a ♀ között
Különválás tavasszal



Együttműködés csoportszinten

A kupac nem táplálékraktár,

hanem véd a hideg és a víz ellen

Szenczi et al (2012)



Kooperáció modellezése

Nagy az esély a csalásra! (hogyan jöhet akkor létre?)

Játékelmélet: egyedi nyereséget/vesztességet, hogyan 
befolyásolja a másik döntése

Fogolydilemma – együttműködő tolvajok

Ha a nem találkoznak többé, nincs értelme kooperálni („aki beköp, mindig nyer”)
(„alkalmi tolvajok)

TAGAD
Önzetlen
(együttműködő)

VALL (besugó)
Önző (csaló)

TAGAD
Önzetlen 
(együttműködő)

Mindketten 6 
hónap büntetést 
kapnak

A kap 10 évet, B 
szabad

VALL (besugó)
Önző (csaló)

B kap 10 évet, A 
szabad

Mindketten 6 
évet kapnak

B fogoly

A fogoly



Kooperáció modellezése
Csoporton belül nagy az újratalálkozás esélye
Egymást követő sorozatos fogoly-helyzet

Ismert társ
A büntetés lehetősége a következő játékban

Kölcsön kenyér visszajár”/”szemet szemért” (pozitív változatban) 
(tit for tat) 

Kezdetben önzetlen, aztán a másik taktikájának az átvétele

Leginkább szociális fajok individualizált csoportjaiban valószínű
• Az okozott haszon nagyobb, mint az altruista fél költsége
• Egyedi felismerés
• Hosszú élettartam
• Tartós hosszútávú memória
Pl. Közös vadászat: kooperáció esélye nő, ha csak együtt sikeresek



Kooperáció mechanizmusai

N= 7 egyed hierachikus csoportszerkezet

Tebbich és mts 1996

A domináns egyedek táplálkoztak, a 
szubordináns egyedek nyitottak

A dominánsak gyakran kényszerítették 
a szubordinánsakat a nyitásra

Kea (Nestor notabilis)



Kooperáció mechanizmusai

Figyelembe veszi-e a másik akcióját ill. 
figyelmi állapotát?
Két csimpánz kell a jutalom kihúzásához
Próba-szerencse tanulás

• Fajtárssal és emberrel is kooperálnak
• Megkülönböztetik a együttműködő/nem 

együtt működő társakat
• Ember-társ esetében gyakoribb a 

figyelemfelkeltés
• Együttműködnek, ha csak az egyik kap 

jutalmat
• Csoportban sokszor dominánsok 

irányítanak (csökken az együttműködés), 
de megmarad az együttműködés is





Kérdések és feladatok

Ismertesse a rokonszelekció jelenségét, és hogy ez az elmélet 
mennyiben segíti az egyedek közötti kooperáció értelmezését!

A haplondiploid öröklődésmenet mennyiben segíti a 
kooperáció kialakulását? Hogyan lehetséges, hogy a testvéri 
viszonyban élő nőstény méhek 75%? 

Hogyan működnek együtt a vámpírdenevérek a  táplálék 
elosztásában?

Hogyan segíthet az együttműködés a párszerzésben? 
Ismertessen egy példá?

Milyen helyzetet modellez a „fogoly dilemma”? Mikor járnak a 
legjobban a bűnözők?


