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A viselkedési flexibilitásról:

A viselkedés összetevője; 

megváltoztatásának képessége

(pl.: tanulási képesség; új források kiaknázása)

Elősegíti az adaptációt

Hipotézis:
a flexibilitás pozitívan befolyásolja a szociális sikert

(csoportosan élő állatok esetében; a társak számára is 
hasznos lehet egy sikeres egyed)



Kérdés
Befolyásolja-e egy egyed 

problémamegoldási sikere 

az 

ellene irányuló agressziót?

Predikció:

a sikeresebbnek tűnő egyedek ellen csökken az 
agresszió

viselkedési flexibilitás mérésére

a szociális siker mérésére 



Módszer
Házi veréb egyedek átmeneti (3 hét) fogságban

Menetrend:
- egyedi problémamegoldás mérése (3 nap)
- tréning (5 nap)
- sikeresség manipulációja (2 nap)
- szocialitás tesztek (3 nap)

Szocialitás vizsgálat:

15 db csoportban

- 4 ismerős 
+ 1 ismeretlen egyed

- azonos ivarúak
- azonos típusú élőhelyről



Tréning:
probléma megoldásának betanulása

- minden egyednek 19 lehetőség
- kivétel: fokális egyed 

(nem találkozott a problémával)



Manipuláció:
- csoport „bemutatása” a fokális egyednek
- az egyedek sikerességének kísérletes 

befolyásolása
- 7 alkalom csapatonként

sikeres

nem 

próbálkozó

fokális

próbálkozás 

nélkül evő

sikertelen



Teszt:
Közös röpde, agresszív interakciók követése

- táplálékért folytatott versengés során
- motivációt éheztetéssel standardizáltuk
- 6 alkalom csapatonként

Agresszivitásról feljegyeztük:

- támadó egyed
- megtámadott egyed
- verekedés intenzitása

Ezekből következtetünk az 
egyed csapatbéli rangjára,
így a szociális státuszára.



Elemzés:

Ismételt méréses ANOVA

Függő változó:

• Fokális egyed támadásainak száma az adott 

csapattárssal szemben

Magyarázó változók (csapattárs tulajdonságai):

• Látszólagos problémamegoldási siker 

(kísérletesen manipulált)

• Agresszivitás (kezdeményezések aránya a csoport 

összes agresszív interakciójából)

• Kondíció (testmérethez viszonyított testtömeg)

• Testméret (csüdhossz)

• Ivar

• Élőhely

Random faktor: 

• Csoport

Szoftver: R







d.f.  F-érték p-érték

(Főátlag) 1,36 37.87844 <.0001

Kondíció 1,36 14.06993 0.0006

Testméret 1,36  1.00651  0.3224

Ivar 1,12  0.00089  0.9767

Élőhely 1,12  0.35441  0.5627

Agresszivitás 1,36  7.43774  0.0098

Látszólagos siker 3,36  0.78276  0.5114





Válasz

Az eddig vizsgált változók alapján az egyedek 
agresszív interakcióik során NEM tesznek 
különbséget a csapattársak között azok 
problémamegoldási sikerességéről szerzett 
ismereteik alapján.

Ami számít az ellenséges 
interakciókban:

kondíció és agresszivitás

Befolyásolja-e egy 
egyed  
problémamegoldási 
sikere az ellene 
irányuló agressziót?



További kérdések: 

problémamegoldási sikeresség és

egyéb szocialitási komponensek összefüggései:

- agresszív interakciók más aspektusai
- kezdeményező-, vezető szerep
- csapattársak iránti preferencia nem agresszív

helyzetekben
- az egyedek tényleges egyedi

problémamegoldási sikerének hatása



Köszönöm
a figyelmet!

A terepi és labormunkák során nyújtott kitartó segítségért köszönet illeti: 
Ferincz Árpádot, Papp Sándort, Seress Gábort, Vincze Ernőt
A kutatást az OTKA K-84132 pályázata támogatta.


