
A kommunikáció szerepe a 
szinkronizációban

A kommunikáció evolúciója kurzus
Konok Veronika



Szinkronizáció

 Összehangolódás: viselkedés, élettani, érzelmi 
folyamatok hasonulása

 Funkció:
 Együttműködés, közös akciók

 Szaporodás

 Utódgondozás

 Csoport egysége

 Szociális tanulás

 Kultúra

 Egyének között/ csoport-szinten



Szinkronizáció

 Élettani
 Viselkedéses
 Érzelmi
 Kognitív

mechanizmus ≠ eredmény



Szinkronizáció

 Élettani
 Viselkedéses
 Érzelmi
 Kognitív

mechanizmus ≠ eredmény



Élettani szinkronizáció

 Gyakran feromonok útján  kémiai 
kommunikáció



Kémiai kommunikáció

Egyeden 
belüli

Egyedek 
közötti



Mi a kémiai kommunikáció?

 Egyedek közötti (fajon belüli)



Kémiai kommunikáció

Kémiai 
anyagok: 
Feromonok



Mi a kémiai kommunikáció?

 Egyedek közötti (fajon belüli)
 Kémiai anyagok (feromonok) útján történő



Mi a kémiai kommunikáció?

 Egyedek közötti (fajon belüli)
 Kémiai anyagok (feromonok) útján történő
 Kommunikáció



Kémiai kommunikáció

 Hatással van a jelvevőre?
 Mi számít hatásnak? Pl. információ ömagában?
 Viselkedés befolyásolása? (de: pl. rossz szagú ember 

elkerülése, préda szaga alapján zsákmányejtés)
 Arra is kellett h kifejlődjön (evolúció) (Smith et al., 2003)→

 Előnyös? 
 Jeladónak (Krebs and Davies, 2009)
 Vagy mindkettőnek (Meredith, 2001)

Előadó
Bemutató megjegyzései
egy élőlény olyan viselkedési aktusa, amely megváltoztatja egy másik állat/ember magatartásának valószínűségi mintázatát olyan módon, hogy ez a kommunikáló élőlény számára, sok eset átlagában, fennmaradása, szaporodása szempontjából előnyös



-kémiai vegyület
-kommunikációs 
funkció (hatás)

Előadó
Bemutató megjegyzései
Selyemlepke, bombykolKémiai vegyület- első esetben konkrétan ismerjük, második esetben sok vegyületet tartalmaz, nem tudjuk, melyik ömagábanKommunikációs funkció- első esetben szinte biztos, h arra fejlődött ki hogy a hímet odavonzza, minden hímre egyformán hat, mindig odavonzza, és mindig, minden hímből szárnyrebegtető választ vált ki; második esetben nem egyformán hat mindenkire, testszagot sokszor kellemetlennek tartjuk, néha vonzónak, és nem vált ki egyértelmű viselkedést a férfiakból



 Szag érzékelés ≠ kémiai kommunikáció

Előadó
Bemutató megjegyzései
Egy szag kellemesnek vagy kellemetlennek találása még nem feltétlenül kémiai kommunikáció, és a kémiai kom-hoz nem is kell, hogy szagot érezzünk



Kémiai jelek

 Állatok többsége számára a világ alapvetően 
kémiai ↔ emberek

 ...vagy?
 legelső kommunikációs jelek lehettek
 fajok többségénél van kémiai kommunikációs 

rendszer



Kémiai jelek

 Egysejtűek közötti 
kommunikáció

 Egyedek közötti kémiai 
kommunikáció korábbi, mint 
az egyeden belüli

 Külső jelekből belsők

Előadó
Bemutató megjegyzései
Egysejtűek közötti kommunikáció főként kémiaiEz megelőzhette a többsejtűek létrejöttétegyedek közötti kémiai kommunikáció- korábbi, mint az egyeden belüli (hormonális) kommunikációKülső jelekből belsők



Vizuális Auditív Kémiai Taktilis

Lokalizál-
hatóság

Távolság

Átadás 
sebessége

„Eltűnés” 
sebessége

Szükséges
környezet

Kommunikációs csatornák összehasonlítása



Vizuális Auditív Kémiai Taktilis

Lokalizál-
hatóság

Jó Jó Rossz Jó

Távolság

Átadás 
sebessége

„Eltűnés” 
sebessége

Szükséges
környezet

Kommunikációs csatornák összehasonlítása



Vizuális Auditív Kémiai Taktilis

Lokalizál-
hatóság

Jó Jó Rossz Jó

Távolság Nagy/
közepes

Nagy Nagyon nagy Kicsi

Átadás 
sebessége

„Eltűnés” 
sebessége

Szükséges
környezet

Nem mindig, 
pl. Hangyák, 
Allegheny-

szalamandra

Kommunikációs csatornák összehasonlítása

Előadó
Bemutató megjegyzései
Allegheny-szalamandra (Desmognathus ochrophaeus); a hím a fogával átszúrva a nőstény bőrét, közvetlenül a kapilláris erekbe injektálja a feromonját
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Jó Jó Rossz Jó

Távolság Nagy/
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Vizuális Auditív Kémiai Taktilis

Lokalizál-
hatóság

Jó Jó Rossz Jó

Távolság Nagy/
közepes

Nagy Nagyon nagy Kicsi

Átadás 
sebessége

Gyors Gyors Lassú Gyors

„Eltűnés” 
sebessége

Szükséges
környezet

Kommunikációs csatornák összehasonlítása

Előadó
Bemutató megjegyzései
Allegheny-szalamandra (Desmognathus ochrophaeus); a hím a fogával átszúrva a nőstény bőrét, közvetlenül a kapilláris erekbe injektálja a feromonját



Vizuális Auditív Kémiai Taktilis

Lokalizál-
hatóság

Jó Jó Rossz Jó

Távolság Nagy/
közepes

Nagy Nagyon nagy Kicsi

Átadás 
sebessége

Gyors Gyors Lassú Gyors

„Eltűnés” 
sebessége

Gyors Gyors Lassú Gyors

Szükséges
környezet

hasznos 
lehet pl. 

territoriális 
jelölésnél

Kommunikációs csatornák összehasonlítása



Vizuális Auditív Kémiai Taktilis

Lokalizál-
hatóság

Jó Jó Rossz Jó

Távolság Nagy/
közepes

Nagy Nagyon nagy Kicsi

Átadás 
sebessége

Gyors Gyors Lassú Gyors

„Eltűnés” 
sebessége

Gyors Gyors Lassú Gyors

Szükséges
környezet

-jó
láthatósági 
viszonyok

-ø
láthatóság

-ø láthatóság -ø
láthatóság

Kommunikációs csatornák összehasonlítása



Vizuális Auditív Kémiai Taktilis

Lokalizál-
hatóság

Jó Jó Rossz Jó

Távolság Nagy/
közepes

Nagy Nagyon nagy Kicsi

Átadás 
sebessége

Gyors Gyors Lassú Gyors

„Eltűnés” 
sebessége

Gyors Gyors Lassú Gyors

Szükséges
környezet

-jó
láthatósági 
viszonyok

-ø
láthatóság

-ø láthatóság -ø
láthatóság

Sötétben, föld alatt, vagy 
sűrű vegetációban is 

használható

Kommunikációs csatornák összehasonlítása



Kémiai 
kommunikáció
szintjei

Egyeden 
belüli

Egyedek 
közötti

Szemiokemikáliák:
állati kommunikácóban
szerepet játszó kémiai 
anyagok



Szemiokemikáliák típusai

Kép forrása: Élet és Tudomány, 2012/5



Szemiokemikáliák típusai

Kép forrása: Élet és Tudomány, 2012/5

Vevőnek 
jó

Előadó
Bemutató megjegyzései
Kairomonok- vevőnek jó, pl. prédaszag a ragadozónak.



Szemiokemikáliák típusai

Kép forrása: Élet és Tudomány, 2012/5

Vevőnek 
jó

Előadó
Bemutató megjegyzései
pl. Betűző szú feromonját használja több ragadozó rovar a betűző szú lokalizációjáhozMelléktermékek, szivárgó anyagok.



Szemiokemikáliák típusai

Kép forrása: Élet és Tudomány, 2012/5

Vevőnek 
jó

Adónak 
jó

Előadó
Bemutató megjegyzései
Toxikus/repellens (riasztó) hatású



Szemiokemikáliák típusai

Kép forrása: Élet és Tudomány, 2012/5

Vevőnek 
jó

Adónak 
jó

Előadó
Bemutató megjegyzései
Toxikus/repellens (riasztó) hatású/ vagy csalogató, csapdába csaló



Szemiokemikáliák típusai

Kép forrása: Élet és Tudomány, 2012/5

Vevőnek 
jó

Adónak 
jó

Mind-
kettőnek 

jó

Előadó
Bemutató megjegyzései
Mindkettőnek jó



Szemiokemikáliák típusai

Kép forrása: Élet és Tudomány, 2012/5

Vevőn
ek jó

Adón
ak jó

Előadó
Bemutató megjegyzései
Bohóchal és tengeri rózsa szimbiózisa. A bohóchal teljes biztonságban élhet a tengeri rózsa védelmében. A bohóchal eltakarítja a táplálékának maradványait. A bohóchal nélkül a rothadó táplálékmaradványok annyira ellepnék a rózsa testét, hogy hamarosan elpusztulna.



Szemiokemikáliák típusai

Kép forrása: Élet és Tudomány, 2012/5

Előadó
Bemutató megjegyzései




Feromonok

 A külső elválasztású mirigyek termelik folyadékként
 Folyadékként vagy gázként közvetítődnek
 Szaglás vagy ízlelés útján érzékeli ugyanannak a fajnak egy 

másik egyede
 Távolról vagy az állat testfelszínéről/ „jelzőállomásokról”



Kémiai kommunikáció 
érzékszervei

 Ízlelés, szaglás, vomeronazális szerv 
(Jacobson szerv): nem-illékony 
anyagok az ingerei

 Vomeronazális szerv: összes 
kígyó faj, gyíkok, szalamandra, sok 
emlős (pl. egér, patkány, elefánt, 
szarvasmarha, kutya, macska, 
kecske, sertés, majmok, stb.)



Vomeronazális szerv (VNO)

 az orrüreg és a száj között

 neuronjainak axonjai → járulékos szaglógumó



Vomeronazális szerv (VNO)

 Más kemoszenzoros struktúráktól elkülönült
 Más agyterületeket idegez be
 kapcsolatok az amygdalával → érzelmek, 

memória
 +hipotalamusz-hipofízis rendszerrel→ 

hormonszabályozás
 szaporodásért felelős hormonokkal oda-vissza 

irányuló kapcsolat
 VNO eltávolítása zavarokat okoz a szaporodási 

viselkedésben

Előadó
Bemutató megjegyzései
Hipofízis=agyalapi mirigy



Vomeronazális szerv (VNO)

 A kémiai anyag az orron és/vagy a szájon 
keresztül jut a VNO-ba

 (nyelvvel, orral, ormánnyal, stb.)
 vizelethez vagy más testnedvhez érnek hozzá



Emlősök flehmen-reakciója

 Arcgrimasz, ami segíti az anyagot a VMO-hoz juttatni

Kutya- „tonguing”: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qo4kAxIGjZI&ab_channel=deathday

https://www.youtube.com/w
atch?v=z_vCQHgrHXE&ab_ch
annel=PAWSWEB



Az élettani szinkronizációban 
szerepet játszó primer feromonok

Feromonok

Primerek Releaserek Szignálok Modulátorok



Primerek

lassabban & a jelvevő fiziológiájára hatnak, 
pl. rovar-társadalmakban királynő -fészektársak
szaporodása, pl. háziméh

Előadó
Bemutató megjegyzései
A feromon gátolja a dolgozók petefészkének fejlődését, valamint legátolja, hogy a dolgozók sepciális étrenddel etessék a lárvákat, ami által rivális királynőkké fejlődnének. Ha a királynő meghal, a feromon nem termelődik, így új királynők fejlődnek.Hanygáknál hasonló hatású feromont választ ki a királynő.



Primerek

 Gerincesek- szaporodással kapcsolatosak
 Funkció: társas és fizikai helyzethez 

hangolják a reproduktív aktivitást
 Pl. utódokat együtt nevelő nőstények-

egyszerre érdemes szülni
 domináns nőstény fér hozzá az 

erőforrásokhoz- alárendelt nősténynek 
máskor érdemes szülni (kisebb a 
versengés)

Előadó
Bemutató megjegyzései
társas és fizikai helyzethez hangolják a reproduktív aktivitást



Primer feromonok hatása az 
emlősök szaporodására

•Háziegér:
♂ vizelet → ♀ ösztruszt

pubertást serkent

♀ vizelet → ♀ ösztrusz gátlás
→ ♂ feromon serkentés

Szaglás irtásával hatás elmarad



Ismert primer hatások 

 Bruce-hatás: 
idegen hím szaga → nőstények vetélés
 Pl. egerek, páviánok (Roberts et al, 2012)
feltételezett oka: hím megölné a nem tőle 
származó kölyköket
Kasztrált vagy fiatal hím egér nem váltja ki

Előadó
Bemutató megjegyzései
(feltételezett oka: hím megölné a nem tőle származó kölyköket)



Ismert primer hatások 

 Lee-Boot hatás: nőstény egerek összezárva, 
hím nélkül → ösztrusz ciklusuk 
szinkronizálódik, lelassul vagy leáll, 
álterhességek

 Ha jön egy hím- beindul: Whitten-hatás-
rágcsálók, madarak, hüllők, ember, stb.



Ismert primer hatások 

 Ropartz hatás: egy másik egér 
szaga→kortikoszteroidok termelődése, 
reproduktív kapacitás csökkenése (stressz-
szindróma, túl nagy populáció-sűrűség)

 Vandenburgh hatás: 
 hím egér → nőstények korábbi pubertás
 nőstények késleltetik

Előadó
Bemutató megjegyzései
fiatal nőstény egerek hamarabb lépnek a pubertásba, ha az elválasztás után 20 napig egy hím van a közelükbenHa egyedül vannak, hamarabb, mint ha nőstényekkel- 



Emberi feromonok?

 emberi kommunikáció- vizuális + akusztikus túlsúly
 szagok: nincs vagy kevés szerep?
De: 
 érzelmek - szagingerek
 szaginger tudatosulása nélkül is- limbikus rendszer 

(amygdala)
 legtartósabb memórianyom (hippocampus)



Humán primer feromonok

Primerek (erre van a legtöbb bizonyíték)
 Ovuláló nők tesztoszteron szint emelkedést okoznak 

férfiakban 
 Kollégista nők menstruációs ciklusa összehangolódik

(-Lee-Boot hatás?)
 Férfi hónaljváladék → menstruációs ciklus 

szabályozó hatás (Whitten hatás)
 Nevelőapás család: lányok koraibb pubertás, mint 

apa nélküli családban (Vanderburgh hatás)
 minél hamarabb érkezik a férfi a családba, annál 

korábban

Előadó
Bemutató megjegyzései
Menstruációs ciklus összehangolódás- akkor is, ha csak izzadságot csepegtettek a szájukra heti 3xFérfi hónaljváladék csepegtetése nők szájára→ menstruációs ciklus szabályozó hatás (Whitten hatás)



Humán primer feromonok

 Férfi: hónaljban levő szagmirigyek 
váladéktermelése- androstenone és 
androstenol

 Nők: copulin - menstruációs ciklussal 
változó szag

 Anyatej, vizelet, nyál (?)



Élettani szinkronizáció egyéb 
esetei

Embernél:
 Anya-gyerek: 

 szülés-szoptatás- oxytocin
 Később is: pl. szívritmus

 érzelmi szinkronizációval együttjár
 pl. empátia, szerelmespárok, hipnózis
 kiscsoportok GBR-reakciói



Szinkronizáció

 Élettani
 Viselkedéses
 Érzelmi
 Kognitív



Viselkedéses szinkronizáció

 Feromonok által
 Egymás megfigyelése által

 Szociális tanulás, imitáció, kultúra
 Kooperáció
 Embernél: tanítás, szerepek, normák, 

szabálykövetés, rítus 

https://www.youtube.c
om/watch?v=hkuimX1b
h6g&ab_channel=Davi
dsbeenhere

https://www.youtube.com/watch?v=hkuimX1bh6g&ab_channel=Davidsbeenhere


Viselkedés kémiai szinkronizációja

Feromonok

Primerek Releaserek Szignálok Modulátorok



Releaserek

(általában) gyors & viselkedési változást idéznek elő
Kiváltott viselkedés: 
 pl. agresszió
 anyai viselkedés 
 kölyök szopó viselkedés



Releaserek típusai, funkciói

 Szexferomon
 Aggregációs/ toborzó
 Nyomjelző
 Területjelző (territoriális)
 Diszperziós feromonok
 Vészferomonok
 Azonosító/identifikáló feromonok- ?



Szexuális feromonok

 A legjobban ismert, legtöbbet kutatott
 Többszáz rovarfajnál ismert a konkrét 

kémiai összetétele
 Általában a hímek jeleznek



Szexuális feromonok

 Odavonz (attraktánsok)
 Stimulál (vmikor a koncentráció függvénye)

 afrodiziákumok
 teljes szexuális viselkedést kiváltja

Előadó
Bemutató megjegyzései
Stimuláló: afrodizikáumok: A hím feromonja miatt a nőstény jobban elfogadja a hím szexuális közeledését, sikeres párosodá létrejöttéhez kell, pl. moly, légy, csótány



Aggregációs/toborzó

 Táplálékforrás (pl. csótány)
 Védekezés: pl. riasztó színű rovarok-

nagy csoportban még erősebb riasztó 
hatás 



Nyomjelző feromonok

 társas rovarok
 vándorlási irány
 táplálék helyének jelzése
https://www.youtube.com/watch?v=gcHt5n3NGK0

Előadó
Bemutató megjegyzései
Számos társas rovarfajnál kimutatták

https://www.youtube.com/watch?v=gcHt5n3NGK0


Territorium-jelző feromonok

 Emlősöknél gyakori
 Vizelettel, ürülékkel vagy külső 

elválasztású mirigyek 
váladékával

 Pl. üregi nyúl- álljelölés
-dominanciát is jelzi (szignál 
feromon)
-tesztoszteron-szint

Előadó
Bemutató megjegyzései
Nőstényeknél szaporodóképességet jelzi (ösztruszban csiálják, de pl. Vemhesség alatt nem)



Diszperziós feromonok

 Nagy populáció sűrűség esetén
Pl. Kis lisztbogár- kinon

 Levéltetvek- megtámadott 
egyed

Előadó
Bemutató megjegyzései
Pl. Kis lisztbogár- ha nagy a sűrűség, szétszélednek- kinon hatására



Vészferomonok

 Rovarok
 Funkció: védelem
toborzó (pl. lódarázs)
diszperziós (pl. levéltetű) 

 Illékonyak

Előadó
Bemutató megjegyzései
Pl. darázs, amikor megcsíp egy állatot, vészferomont bocsájt ki, amire a többi odajön (toborzó hatású is), és védekező viselkedést mutatnak: csípnek vagy



Primer/releaser

 Sok feromon egyszerre primer és releaser is
 Pl. A háziméhé egyben a hímeket 

odavonzza a násztánchoz
 rajzáskor a dolgozók gyülekezését serkenti

→ kontextusfüggés



Hunán releaser feromonok?

 média+ laikusok+ üzlet ↔ legkevésbé bizonyított, 
főleg felnőttek esetében

 Szex-feromonok?
 csecsemők az anyamell szagának irányába 

másznak (Varendi and Porter, 2001)



Humán releaser feromonok?

 Laboratóriumi kísérletek- szex-feromonok
 Androsztenolt szagló k.sz.e-k 

„barátságosabbnak” ítélték a férfiakat 
és nőket ábrázoló fotókat

 Nők: szimmetrikus arcú férfiak pólójának 
szagát kellemesebbnek és vonzóbbnak 
ítélik →Genetikai minőség jelzője



Humán releaser feromonok?

 Való életbeli kutatások
 Házas nők mellkasára kopulin→ nem volt több szexuális 

együttlét
 Cutler et al: férfiak lejegyezték biz. szexuális viselkedések 

gyakoriságát 2 hétig, majd aftershave-be férfi 
feromon/kontroll anyag, 6 hétig → a feromonos 
csoportban több volt a szexuális együttlétek gyakorisága

 De: nem mindig találtak hatást, ellentmondó 
eredmények

 Inkább modulátorok?



A feromonok fajtái

Feromonok

Primerek Releaserek Szignálok Modulátorok



Modulátorok

 A jelvevő neuropszichológiai állapotára, 
(hangulat, érzelem) hatnak

 Állatoknál nehezebb vizsgálni, embernél 
könnyebb

 Pl. vonzalmat befolyásolja
 Sokszor átfednek a primerekkel (és releaserekkel)

Előadó
Bemutató megjegyzései
(mivel azok a neuroendokrin rendszerre hatnak, ami peidg hat a neuropszichológiai állapotra)



A feromonok fajtái

Feromonok

Primerek Releaserek Szignálok Modulátorok



Szignálok

Jelző (szignál) feromonok: 
 csak információ ↔ releaserek: specifikus 

válasz
 Pl. 

 dominancia státuszról
 nemrég fogyasztott élelemről
 rokonságról
 génekről

De: hatás a viselkedésre (pl. párválasztás)



Szinkronizáció

 Élettani
 Viselkedéses
 Érzelmi
 Kognitív



Érzelmi szinkronizáció

 Érzelmek/késztetések átragadnak

 Nevetés, étvágy, ásítás

 Empátia- komplex jelenség:

Def.: „a másik személy affektív vagy pszichológiai 
állapotának megtapasztalása”-érzelmi és 
kognitív összetevők

Mechanizmusok:

 Kognitív (perspektíva-átvétel, decentrálás)

 Automatikus érzelem-átvétel: „érzelmi ragály”



Érzelmi szinkronizáció

 Gyakorlat: 

 https://www.youtube.com/watch?v=embYkODkzcs

https://www.youtube.com/watch?v=hMefSb8mVwA


Érzelmi szinkronizáció

Az „érzelmi ragály” alapja: 
 Automatikus mimikri és faciális feedback
 Empatikusabb embereknél ezek jobban 

működnek
 Botox hatása (csökkent amygdala

aktiváció), depresszió kezelése
 Állatoknál? 



Szinkronizáció

 Élettani
 Viselkedéses
 Érzelmi
 Kognitív



Kognitív szinkronizáció

Tudatelmélet (mentalizáció):
 (empátia kognitív összetevőjével átfed)
 „hatásai”:

 Érzések/élmények megosztása 
hasonló belső állapot (pl. tudás)

 Közös figyelem (joint attention) 
 Segíti a kooperációt, 
 Társas kapcsolatokat, kötődést
 Kultúrához szükséges



Kognitív szinkronizáció

Norma:
 Csoport által elfogadott gondolatok, érzések, 

cselekvésmódok
 Sherif kísérlet- mozgó fénypont- norma képződés, konszenzus
 Asch- egyértelmű feladatnál is
 Nem egyező vélemény- szorongás- módosítás→

Konformizmus
 Normához való igazodás
 Kognitív vagy viselkedéses
 Személyes vagy nyilvános



Kognitív szinkronizáció

 Társadalmi sztereotípiák
 Kulturális ismeretek, tudásátadás, hiedelmek
 Vallás
 Ideológia



Köszönöm a figyelmet!
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