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Kognitív képességek és intelligencia

„Mégis kinek az intelligenciája?”

Kognició ≠ Intelligencia
(Az összehasonlító szakirodalomban rosszul használják a 
fogalmat)

Ime egy „eredeti” meghatározás (emberre):

Wechsler (1944): … az intelligencia “az egyed 
összesített képessége a tervszerű cselekvésre, az 
ésszerű gondolkodásra és arra, hogy hatékonyan 
működjön a környezetében” 



Problémamegoldó képesség variabilitása 
(intelligencia)

Populáció

Átlag

Pl. A probléma 
megoldáshoz 
szükséges idő

1. Csak egy egyednek van intelligenciája

2. Az összehasonlításhoz kell egy populációs átlag 
(adott környezet, hasonló tapasztalat)

Változó (pl. idő) 

Környezet
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Problémamegoldó képesség variabilitása 
(intelligencia)

Faj A

Átlagok

Változó

Körny A

FajB

Körny B

Faj C

Körny C

Probléma 1

… Probléma 2
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Az átlag 

„összevetése”: a fajra 

jellemző probléma-

megoldó teljesítmény 

(kognitív képesség) 

konkrét esetben

Pl. A probléma 
megoldáshoz 
szükséges idő



Az öröklött és tanult probléma-megoldó 
viselkedésformák előnyei és hátrányai

Öröklött (fajspecifikus) Tanult

Előny Kritikus problémákra 

beépített azonnali válasz 

Gazdag repertoár

Változás esetén gyors 

reagálás

Hátrány Kevés, durva megoldás

Lassú alkalmazkodás

Változó környezetben 

rossz válasz

Nagy agykapacitást igényel 

Reagálás időkéséssel

Tévedés kockázata nagy

Jellemző Kistermetű, rövid életű 

állatok, nincs 

ivadékgondozás

Nagytermetű, hosszú életű 

állatok, ivadékgondozással



Az öröklött és tanult probléma-megoldó 
viselkedésformák előnyei és hátrányai

Fajspecifikus: (Zentall 2004)

Magas megbízhatóság, kis rugalmasság

Egyedi tanulás/tapasztalás:

Rugalmasság, hátrányos következmények

Szociális tanulás/tapasztalás:

Rugalmasság, kevesebb hátrányos következmény

Stabil környezeti tényezők: Fajspecifikus viselkedés
Változó környezeti tényezők:

Lassú változások Szociális tanulás
Gyors változások Egyedi tanulás



EGYEDI / SZOCIÁLIS TANULÁS ÉS  
GENETIKAI ALKALMAZKODÁS

Alkalmazkodás Mechanizmus Egyedi 
viselkedés

Populációs 
szinten

Evolúció

(szelekció)

Merev

Csoport 

szinten

Tradíció LOKÁLISAN 
plasztikus

Egyedi

szinten

Tanulás Plasztikus



Táplálékválasztás, mint problémamegoldás

Problémamegoldás lehetőségei:
(- Öröklött preferencia)
- egyedi tanulás – szociális tanulás

Mit lehet? étrend összeállítás
próba/szerencse – másik megfigyelése

Mit nem lehet? csalétek elkerülés
próba/szerencse – specifikus jelzések
figyelése, másik megfigyelése

Hogyan kell? zsákmányolási technikák
próba/szerencse - másik megfigyelése

Hol található? ‘információ centrum’
helytanulás – másik követése



Csalétekkerülés

Pl. patkány, 
fürj, harcsa

„természtes”
FnI

„atipikus”
FnI

Preferencia
szaharinos vízre

„Színes víz” 
vs 

„ízes víz”

Ekvipotencialitás?
Időbeliség?

A természetes 
helyezet 
laboratóriumi 
modellezése



Étrendösszeállítás:
Prenatális és postnatális (szociális) hatások 

üreginyulaknál

Üreginyúl anya
Nyúltáp + 
boróka

Mostohanyúlanya
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(borókás)

Nyúlfiókák
(kontroll)
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(Bilkó és mts, 1996)



Étrendösszeállítás:
Prenatális és postnatális hatások üreginyulaknál

• Anya kitapasztalja, mi ehető tavasszal
• Leellik 
• Belebogyózik a fészekbe egy hétig naponta (utána 

abbahagyja)
• Kisnyulak szétmorzsolják a bogyókat
• Ekkor fejlődik a kisnyulak szaglóhámja

1-2. nap: receptor sokszorozódás        1 millió/mm3
3-4. nap: receptor tesztelés 10 millió/mm3
5-6. nap: receptor szelektív elhalás 5 millió/mm3 



Étrendösszeállítás:
Prenatális és postnatális hatások üreginyulaknál

Eredmény: 7. naptól specifikus reakció képesség

Elválasztástól anyai táplálék szagának megfelelő növények 
szelektív fogyasztása

Alom minden tagja egymáshoz és anyjukhoz hasonlót eszik

3 hetesen, egyéni tanulással (ami min. 1 hét) megtanulják, 
mi más ehető (pl. nyáron) 

Egyéb tapasztalat hasznosítása: pl. fészekanyag 
kiválasztása



Két elemi probléma
Viselkedés/ Akció – következmény (?) próba/szerencse

ha a következmény „előnyös”  a viselkedés 
gyakorisága megnő
ha a következmény „hátrányos”  a viselkedés 
gyakorisága csökken

Környezeti esemény (?) – következmény akció (?)

ha a következmény „előnyös”  a viselkedés 
gyakorisága megnő
ha a következmény „hátrányos”  a viselkedés 
gyakorisága csökken
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Tanulás: Inger hatására bekövetkezett ‘tartós’ és részben 
visszafordítható viselkedésbeli változás



Asszociációs tanulás (társítás) I-es típus

Pavlov-i (klasszikus) asszociációs tanulás

ALAPESET

Feltétlen inger: táplálék hang - Feltételes inger

(pl. kulcsinger)

Feltétlen válasz: Feltételes válasz

nyálelválasztás nyálelválasztás

(öröklött MM)

Pl. Pislogó reflex

dermedés

Kontroll kísérletek:

Feltétlen és feltételes inger időbeli randomizációja

Időbeli egybeesés



Asszociációs tanulás (társítás) II-es típus

(Thorndike) Skinner

Instrumentális v. operáns kondicionálás

Viselkedés/Akció
(feltétlen válasz)

(ÖMM is lehet)

Megerősítés

Büntetés

Következmény:

+

-

Gyakoriság nő 

Gyakoriság csökken 

+ megkapása

- elkerülése

+ elvesztése

- megkapása

+/- inger

Pozitív (+) Megerősítés: akció jutalomhoz vezet (pl. táplálék megszerzése)

Negatív (-) Megerősítés: akció megszünteti a fájdalmat (pl. kiszabadulás a fogságból)

Pozitív (+) Büntetés: akció kellemetlenséget okoz (pl. nőstény megközelítése, dominás támadása)

Negatív (-) Büntetés: akció jutalom elvesztése (pl. ha harap a kutya, abba marad a játék)


