
162 TERMÉSZET VILÁGA | 2019. ÁPRILIS

SZEMÉLYISÉG AZ ERDŐBEN: A KONZISZTENS ÁLLATI VISELKEDÉS

Mind egyéniségek?
Az állatok sokszor lenyűgöznek bennünket ügyességükkel, leleményességükkel és gyakran 
ámulunk el sajátos viselkedési szokásaikon. Ha alkalmunk adódik hosszabb ideig elidőzni egy-
egy állat megfigyelésével, akkor kiderülhetnek számunkra sajátos, rendszeresen megnyilvánu-
ló, az adott egyedekre jellemző szokásaik is. Az ELTE Viselkedésökológiai Csoportjában ilyen 
munkát végzünk a pilisi kutatóállomásunkon, ahol a természetes erdei környezetben élő örvös 
légykapók (Ficedula albicollis) viselkedését figyeljük meg a tavaszi szaporodási időszakban. 

Gondolatok a viselkedési                        
konzisztencia kutatásáról 

Az örvös légykapó egy rovarevő, odúban költő énekes-
madár, amely előszeretettel választja fészkeléséhez a 
telepített odúinkat, így viselkedésük és szaporodásuk 
viszonylag könnyen megfigyelhető. Munkánk abból 
áll, hogy egyedi szinten rendszeresen megfigyeljük az 
állatok viselkedését és különböző kihívások elé állítva 
teszteljük a viselkedésük valamilyen jellegét. Kutatása-
inkkal azt próbáljuk meg feltárni, hogy vajon milyen 
tényezők befolyásolják az egyedi viselkedési jelleg ki-
alakulását, illetve hogy az egyedi viselkedés rugalmas-
sága vagy éppen következetessége (ún. konzisztens jel-
lege) mennyire teszi őket sikeressé az egyes ökológiai 
kihívásokban. Állattartó embertársaink kedvencük vi-
selkedéséből kiindulva vallják, hogy az állatok egyedi 
viselkedési profillal rendelkeznek, míg a viselkedésku-
tatóknak ennek tanulmányozása és tudományos esz-
közökkel történő igazolása sok munkába kerül.

Az állatok egyedi viselkedési profiljának állati sze-
mélyiségként való leírása a humánpszichológia terü-
letéről ered. Az állati személyiség egy egyed viselkedési 
konzisztenciájának mértékét kifejező mérőszám, ami 
azt mutatja meg, hogy különböző időpontokban vagy 
hasonló helyzetekben megfigyelve ugyanazt az állatot, 
az mennyire ad hasonló reakciót. Például, ha az egyed 

általános aktivitására vagyunk kíváncsiak, akkor az 
egyedhez tartozó aktivitási szintet úgy is meghatározhat-
juk, hogy ugyanazt az aktivitást leíró viselkedést (pl. adott 
időn belül megtett út hossza) többször lemérjük egymás 
után és a viselkedések átlagával fejezzük ki az egyedre 
jellemző aktivitási szintet. Ha az egyedek azonos módon 
viselkednek magukhoz képest, akkor konzisztensnek 
mondhatók, és így különböző személyiségi típusok kü-
löníthetők el. Tehát lesznek olyan egyedek, akiknek az 
aktivitását tekintve általában lustábban viselkednek és 
lesznek persze az örökös nyughatatlan egyedek is.

Az ismételt mérésekből sok minden megtudható a 
megfigyelt egyed viselkedéséről. Az állatok a viselkedé-
sükkel meglepő rugalmassággal képesek alkalmazkod-
ni az a környezet ökológiai változásaihoz. A viselkedési 
bélyegeket alapvetően a konzisztencia és a rugalmas-
ság egyensúlya határozza meg minden egyes egyedben. 
A konzisztencia a viselkedés olyan komponense, ami 
az adott egyed viselkedésének különböző időpillana-
tokban, de hasonló ökológiai helyzetekben mutatott 
következetességét írja le (pl.: ragadozóelkerülés róka, 
nyest vagy bagoly elől; vagy táplálkozási aktivitás elté-
rő távolságra lévő ragadozó jelenlétében). Ezzel szem-
ben a rugalmasságot leíró komponens azt mondja meg 
számunkra, hogy egy egyed adott helyzethez mennyire 
képes idomulni és így adaptív előnyökhöz jutni.
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A viselkedéskutatók számára nagy fejtörést okoz 
az állati viselkedések funkcionális szerepének vizsgá-
lata: azaz megmagyarázni azt, hogy az állat bizonyos 
helyzetekben mikor, mit, miért csinál? Egy pszicho-
lógussal szemben az etológus és viselkedésökológus 
kollégák hátrányt szenvednek, hisz a vizsgált egye-
deinket kérdezve nem számíthatunk magyarázat-
ra a viselkedésük motivációját illetően. Így az állati 
viselkedéskutatók kénytelenek az állatok változatos 
viselkedéseit valamilyen mesterséges, de biológiai 
funkcióval rendelkező szempontok alapján csoporto-
sítani. A domén-koncepció lehetőséget nyújt ahhoz, 
hogy rendszerezhessük a számos különböző ökológi-
ai helyzetből származó viselkedést. Ez a csoportosítás 
5 nagy kategóriát fogalmaz meg, mint (i) az aktivitás 
(nyugodt környezetben mutatott mozgással kapcsola-
tos viselkedések), (ii) a felfedező-képesség (exploráció), 
(iii) az agresszió, (iv) a kockázatvállalás és (v) a szociális 
érzékenység (szociabilitás).

A továbbiakban a kockázatvállalás, az agresszió és a 
felfedező-képesség doméneket mutatjuk be az örvös 
légykapón végzett kutatásaink tükrében. A szociabi-
litás domén a fajtársakkal szemben mutatott összes, 
nem támadó jellegű viselkedést tartalmazza, amely-
hez kapcsolódóan a légykapók akusztikus kommu-
nikációján végzett vizsgálatainkból szemezgetünk. 
A kutatások értékét emeli, hogy a Pilisi Parkerdő Zrt. 
munkatársaival együttműködve a vizsgálatainkba va-
don élő állatokat vonunk be úgy, hogy azokat a termé-
szetes erdei élőhelyükön figyeljük meg. Különböző pá-
lyázati forrásra támaszkodva (NKFI K-115970, K-129215, 
PD-115730) a viselkedések mérésére olyan eszközöket 
használunk, amelyek az állatok számára csak minimá-
lis zavarást jelentenek, ami különösen fontos szem-
pont a természetes viselkedés kutatásához.

 MARKÓ GÁBOR

A kockázatvállalás 

Az életük során hozzánk hasonlóan az állatok is gyak-
ran kerülhetnek kockázatos helyzetekbe, amelyekben 
a testi épség vagy egészség kerül veszélybe. Olykor ezek 
a nemkívánatos események idejekorán megelőzhetők, 
elkerülhetők, de vannak olyan szituációk is, amikor az 
állatok kénytelenek kockázatot vállalni. Kockázatos 
lehet egy ragadozókban gazdag új territóriumra való 
belépés a több táplálék megszerzése érdekében, vagy 
egy kevésbé jó minőségű partnerrel szülői feladatokat 
ellátni a sikeres fiókanevelés érdekében. A példákból 
érezhető, hogy a kockázat típusa függ a fennálló öko-
lógiai helyzettől, így nehéz általánosságban beszélni a 
kockázatról. Az állati kockázatvállaló viselkedés meg-
értése érdekében egyszerre kell figyelembe vennünk a 
különböző kockázattal járó helyzeteket, és meg kell ér-
tenünk a döntések hátterében álló tényezőket is. Ezek 
bonyolult hálózatát sokszor nehéz feltérképezni, de 
kutatásainkban erre próbálunk meg fényt deríteni az 
örvös légykapó viselkedésén keresztül.

Légykapóknál a kockázatvállaló viselkedés határoz-
za meg, hogyan reagál az egyed vészhelyzetben. A légy-
kapók számára a ragadozók jelenléte fontos veszély-
forrást jelent. Az egyedek főként az odújuk közelében 
vannak veszélynek kitéve, ahol a ragadozók lesben 
állhatnak. Egy ilyen helyzetben az egyed kockázat-
vállalása kifejezhető azzal, hogy milyen közel engedi 
magához a ragadozót vagy éppen a vizsgálatot végző 
személyt. A bátrabb madarak közelebb engedik ma-
gukhoz a ragadozót, így a mért távolság megfelelő mé-
rőszáma lehet a kockázatvállalásnak. Ezzel az egyszerű 
módszerrel különbséget tudunk tenni a kockázatvállaló, 

ÖKOLÓGIA

1. ábra. Egy örvös légykapó hím (Laczi Miklós)

2. ábra. Egy örvös légykapó pár a mesterséges odúnál
 (Laczi Miklós)
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illetve kockázatkerülő egyedek között, a különbség 
mértéke pedig folytonos skálán értelmezhető. Az álta-
lunk vizsgált populációban kimutattuk, hogy a fiata-
labb madarak nagyobb kockázatot vállalnak, mint az 
idősebb egyedek. Emellett a légykapók kockázatvállalá-
sa összefügg az agressziójuk szintjével: a bátrabb egye-
dek agresszívabbak.

A kockázatvállalás mértéke ragadozó jelenlétében 
függhet az egyed szociális környezetétől is. Emiatt a 
légykapók kockázatvállaló viselkedését nem csak az 
udvarlási, hanem a költési időszakban is mérjük, ami-
kor a madaraknak költőpartnere és fiókái is vannak. 

A fiókákat etető szülő számára az odú tetejére kihelye-
zett kitömött bagolymodellel teremtünk vészhelyze-
tet. Ekkor a madaraknak mérlegelniük kell a fiókáik 
túlélése és saját életük kockáztatása között. A kitömött 
bagoly eltávolítása után mérjük, hogy mennyi idő el-
teltével folytatják a szülők a fiókák etetését. A mért 
adatok alapján azokat az egyedeket tekintjük kocká-
zatvállalóbbnak, akik még a bagoly jelenléte mellett 
vagy a bagoly bevételét követően hamarabb folytatják 
a fiókák etetését.

A légykapók számára más típusú kockázatot jelent-
het az odú közelében megjelenő új tárgy, mint például 
az odúcsapda. Ez az ártalmatlan fémszerkezet a ma-
darak sérülése nélkül zárja le az odú bejáratát, ezzel 

csapdába ejtve az egyedet. Mivel a csapdát nem lehet 
észrevétlenül elrejteni az odúban, a légykapók döntési 
helyzetbe kényszerülnek, hogy túllépve a félelmeiken 
bebújjanak az odúba. Kockázatvállalónak tekintjük 
azokat az egyedeket, akik rövidebb idő alatt szánják rá 
magukat a bebújásra.

A bemutatott tesztek rávilágítanak arra, hogy a légy-
kapók esetében is számos helyzetfüggő kockázatkeze-
lési típus megfigyelhető, amire már más fajok (pl.: tele-
pes agáma, üregi bagoly, sárgahasú mormota) esetében 
is felfigyeltek. Ha pedig az egyes fajok kockázatvállaló 
viselkedése analógiát mutat az eltérő kockázatú hely-
zetekben, akkor a kockázatvállalás hátterében húzódó 
mechanizmusok feltárásával közelebb kerülhetünk az 
emberi kockázatvállaló viselkedés megértéséhez is. 

KRENHARDT KATALIN 

Agresszió 

Azokat a viselkedéseket nevezzük agressziónak, ame-
lyekkel az egyedek a fajtársaktól igyekeznek valami-
lyen forrást (pl. terület, táplálék, költő partner) megsze-
rezni vagy megvédeni. Az agresszió célja nem a fajtárs 
megsebesítése vagy elpusztítása, hanem a forrás bir-
toklásának biztosítása. Ezért a fajtársak általában jól 
felismerhető viselkedéselemekkel lépnek fel egymás 
ellen, amelyeknek elsődlegesen kommunikációs szere-
pük van. Fizikai kölcsönhatásra csak akkor kerül sor, ha 
egyik fél sem enged. Lévén, hogy az agresszív kölcsönha-
tások meghatározzák, hogy az egyedek milyen minőségű 
és mennyiségű forráshoz jutnak, az agresszió várhatóan 
kapcsolatban áll az egyedek szaporodási sikerével és túl-
élésével, egyszóval rátermettségével.

A leggyakoribb helyzet, amikor az egyedek agresszív 
kölcsönhatásba lépnek egymással, a területvédelem: ezt 
territoriális agressziónak nevezzük. Az állatok természe-
tes élőhelyén úgy vizsgálhatjuk a territoriális agressziót, 
hogy a területet birtokló egyednek egy megfogott vagy mo-
dellezett fajtársat (csalit) mint területháborítót mutatunk 
be. A birtokos ugyanis agresszíven fog fellépni a csalival 
szemben, tehát jelezni fogja tulajdonosi viszonyát és tá-
madási szándékát. Ezt az elrendezést szimulált betolakodó 
tesztnek nevezzük. A birtokosnak a teszt során mutatott 
viselkedését számszerűsíthetjük, például, hogy a birtokos 
milyen hamar kezd el támadási szándékot jelezni.

Nem magától értetődő, miért találunk agresszívebb és 
kevésbé agresszív egyedeket egyaránt. Elsőre azt gondol-
hatnánk, hogy mindig kifizetődő agresszíven fellépni, 
mert az az adott forrás birtoklásával, és így a rátermett-
ség megnövekedésével jár. Az agressziónak azonban 
nemcsak nyereségei, de költségei is vannak, és ezek 
mérlege határozza meg az agresszió kifizetődését. 

ÖKOLÓGIA

3. ábra. Territoriális agresszió viszgálata közben
(Laczi Miklós)
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Ráadásul a nyereségek és a költségek nem állandóak, 
hanem az egyed tulajdonságaival, illetve az öko-
lógiai és a társas környezeti feltételekkel változnak, 
ezért a mutatott territoriális viselkedés egyedi és hely-
zetfüggő lesz. Például amennyiben az egyed számára a 
jövőben még nagy valószínűséggel akadhat másik for-
rás, mert az egyed elég tapasztalt, az élőhely egyöntetű-
en jó, vagy kevés fajtárs van jelen, akkor kifizetődőbb 
lehet az adott territoriális konfliktusban kevésbé ag-
resszívnak lenni, és ezzel időt és energiát spórolni, va-
lamint a sérülés és a fertőzés kockázatát csökkenteni.

Az örvös légykapónál, mint sok más vonuló énekes-
madár fajnál is, a territoriális agresszió mértéke a sza-
porodási szezon elején, a hímek között a legnagyobb. Ez 
abból adódhat, hogy ilyenkor a hímek sikere szorosan 
összefügghet azzal, hogy milyen hamar és milyen jó 
territóriumot tudnak elfoglalni. Egyrészt a párba állás 
révén (ugyanis a tojók a territóriumot foglalt hímeket 
szemlézve választanak párt), másrészt az önállósodást 
megélő fiókák száma révén (azt ugyanis meghatároz-
hatja a territórium védettsége és táplálékellátottsága). 
Az erős verseny miatt, a hímek a tojókat megelőzve ér-
keznek a költő terültre, és azonnal igyekeznek jó terri-
tóriumot foglalni. Ezután a hímek folyamatosan védik 
a territóriumukat a többi hímtől és reklámozzák azt az 
érkező tojóknak.

Kutatócsoportunk minden évben szisztematikusan 
végez szimulált betolakodó teszteket örvös légykapó 
hímekkel. Az első hímek érkezésétől kezdve kijárunk 
az erdőbe, hogy a territoriális, azaz költőodút foglalt 
hímek agresszióját számszerűsítsük. Teszt után a hí-
meket odúcsapdával megfogjuk, hogy lemérhessük és 
meggyűrűzhessük őket a későbbi azonosítás végett, 
majd elengedjük őket és nyomon követjük, hogy ho-
gyan alakul számukra a szaporodási szezon.

A territoriális agresszió egyedinek bizonyult az örvös 
légykapó hímeknél, vagyis adott szaporodási szezonon 
belül ugyanaz a hím következetesen hamar vagy későn 
támad a territoriális konfliktusok során. Ezen felül 
azt találtuk, hogy a fiatal hímek hamarabb támadnak, 
mint az idősebbek: ennek hátterében tapasztalatbeli 
különbség állhat. A hímek túlélése erősen összefügg 
territoriális agressziójuk mértékével az előbb említett 
korcsoportbeli különbséggel összhangban. A fiatal hí-
mek közül azok élnek túl nagyobb eséllyel, amelyek ag-
resszívebbek, míg az idősebb hímek közül azok, ame-
lyek kevésbé agresszívek. Ezt a mintázatot okozhatja 
az, hogy a fiatal hímek előző évi tapasztalatok híján 
csak nagyobb erőfeszítéssel juthatnak forrásokhoz 
szemben az idősebb hímekkel. Továbbá az, hogy az idő-
sebb hímek számára költségesebb lehet agresszívnak 
lenni, mint a fiatal hímek számára, mert a szervezetük 
kevésbé tolerálhatja a nagyobb mértékű agresszió fenn-
tartásához szükséges magasabb tesztoszteron szintet 
(az ugyanis gyengítheti az immunműködést), valamint 
a konfliktusok során szerzett sérülésekből és fertőzé-
sekből is lassabban gyógyulhatnak fel. 

SZÁSZ ESZTER

Exploráció 

A felfedezésre való készség, más néven exploráció, az 
állatok ismeretlen környezetben mutatott viselkedésé-
vel függ össze. Egy potenciálisan veszélyes, ismeretlen 
terület feltérképezése számos előnyhöz (több táplálék 
vagy új rejtekhely) juttathatja az állatokat. Azonban 
egy ismeretlen terület újfajta ragadozókat is rejthet, és 
az ismert területeknél forrásokban szegényebb is lehet. 

ÖKOLÓGIA

4. ábra. Tojásukból éppen kikelő légykapó fiókák (Laczi Miklós)

5. ábra. A kísérleti terület évtizedek óta érintetlen 
gyertyános-tölgyesben fekszik (Laczi Miklós)
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A szaporodási sikert is befolyásolhatja az egyed explorá-
ciós szintje: a partnerek megtalálásában és az utódok ete-
tésében is szerepet játszhat. Vonuló, kóborló állatoknál 
különleges jelentőséggel bír az exploráció, hogy az útjuk 
során érintett ismeretlen területeken minél rövidebb idő 
alatt elegendő információhoz jussanak. Az exploráció 
mértéke befolyásolja az egyes populációk terjedését, in-
váziós képességét és a napjainkban gyorsan változó kör-
nyezetben összefügg a populációk, fajok túlélésével is.

Azonban ez a bélyeg meglehetősen rugalmas is lehet 
a körülményektől függően. Egy adott explorációs szint 
relatív költségét befolyásolhatja az ismert környezet 

minősége: ha kevés táplálék áll rendelkezésre, sok a 
ragadozó vagy magas a fajtársak közötti kompetíció, 
akkor nagyobb lehet az exploratív egyedek nyeresége. 
A diszperziónak, illetve a területfoglalásnak más je-
lentősége van a különböző életszakaszokban, így az 
exploráció gyakran plasztikusan változik az egyed élete 
során, vagy legalábbis különböző nagyságú nyereséget 
biztosít az eltérő korcsoportokban. Az egyed kondíció-
ja, egészségi állapota és a társas rangsorban betöltött 
szerepe is befolyásolhatja az exploráció szintjét. 
Egy életerős, domináns egyednek nincs szüksége po-
tenciális veszélyt hordozó explorációs tevékenység 
végzésére, míg egy kisebb kompetíciós képességgel ren-
delkező egyednek érdemes új területekre vándorolnia.

Az örvös légykapó vonuló és territoriális madár, így a 
rátermettségében nagy szerepet játszhat az exploráció. 
Hazánkba általában április közepén érkeznek az első 
hímek, ilyenkor a jó minőségű territóriumok gyors és 
megbízható megtalálása – ahogy már említettük – sors-
döntő lehet az egyed éves szaporodása szempontjából. 
Emellett az exploráció a fiókák számára hordott eleség 
mennyiségével és minőségével is kapcsolatban állhat.

Örvös légykapóinknál az explorációt az erdőben fel-
állított, 25 m2 alapterületű és 2 m magas, hálóval fedett 
röpdében mértük. Így a viselkedés mérése független 

az egyed territóriumának minőségétől, mely nagyban 
befolyásolja azt. A röpdében három, két-két oldalággal 
rendelkező mesterséges fát állítottunk fel, és mértük 
az első, ágra leszállásig eltelt időt, az ágak közötti re-
pülések számát, a használt ágak számát és a röpde 
negyedeibe való átlépések számát. További terveink 
szerint megvizsgálnánk a röpdében mért exploráció-
hoz köthető viselkedések alakulását az ivarok, illetve 
a korcsoportok között és szeretnénk többet megtudni 
e viselkedések és az etetési gyakoriság kapcsolatáról, 
hogy meghatározhassuk a szaporodási sikerben be-
töltött szerepét. 

JABLONSZKY MÓNIKA

A madárének egyedisége

A szociabilitás doménhez köthető az állatok kommu-
nikációs viselkedése is, melyben szintén tetten érhetők 
konzisztens egyedi különbségek. A madárének az ivari 
kiválasztódás hatása alatt áll: fontos szerepe van mind 
a hímek közötti versengésben, mind a tojók párválasz-
tásában. A fajtársak többek között az ének akusztikus 
jellemzői alapján ismerik fel például, hogy egy hím 
hány éves, milyen kondícióban van, és mennyire közeli 
rokon. Ezen információk alapján hoznak meg a hímek 
olyan döntést, hogy érdemes-e megtámadni egy másik 
hímet a territórium megszerzéséért vagy a tojók, hogy 
párba álljanak-e egy adott hímmel. Ezek az informá-
ciók számtalan módon lehetnek kódolva a madarak 
énekében: a különböző frekvencia és időbeli sajátos-
ságok fajonként akár eltérő módon függhetnek össze 
a hímek jellemzőivel. Fontos tudni, hogy elméletileg 
csak akkor lehetséges a hímek jellemzőit felismerni az 
ének alapján, ha a különböző tulajdonságú egyedek 
az énekükben is konzisztensen eltérnek. Így például 
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7. ábra. Énekfelvétel rögzítése parabolamikrofon segítségével
(Zsebők Sándor)

6. ábra. Csüdhossz mérése közben (Laczi Miklós)
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feltételezhető, hogy mivel az éneklés energiaigényes, így 
a percenként produkált énekek száma jelezheti az ének-
lő hím pillanatnyi kondícióját. Azonban ez csak akkor 
jelent a hallgatóság számára megbízható információt, 
ha ennek az akusztikus bélyegnek a változatossága egy 
adott kondíciójú egyeden belül kicsi lesz, a különböző 
kondíciójú madarak között viszont nagy. Ha az egyes 
akusztikus bélyegeknél megvizsgáljuk az egyeden belü-
li és egyedek közötti változatosságot, akkor feltárhatjuk 
az adott faj énekére jellemző kódolási stratégiát.

Az örvös légykapó éneke pár másodperc hosszú, és 
jellemzően 5-10 kisebb egységből, úgynevezett szillab-
lából áll. Számos akusztikus bélyeget le lehet mérni 
a szillablákon, például a jellemző időtartamukat és 
hangmagasságukat. A szillablákat a hasonlóságuk 
alapján csoportosítani is lehet, és így az is megálla-
pítható, hogy adott mennyiségű énekben összesen 
hányféle szillablát lehet összeszámolni, ezt hívjuk 
repertoárméretnek. Ilyen módon az örvös légykapó-
nál három különböző szervezettségi szinten tudunk 
énekjellemzőket vizsgálni: a szillablákon, az egyes 
énekeken és az éneksorozatokon.

A Pilisben az örvös légykapók énekét az udvarlási 
szezonban rögzítjük parabolamikrofon és digitális 
hangfelvevő segítségével. A többi viselkedési vizsgálat-
hoz hasonlóan, az egyes egyedeket többször is felvéte-
lezzük egy-két nap elteltével, és ha van rá lehetőség, ak-
kor különböző években is. Az eddigi eredmények arra 
utalnak, hogy a szillablák és az énekek frekvencia- és 
időbeli paraméterei esetén, az egyeden belüli változa-
tosság jóval nagyobb, mint az egyedek közötti. Így ezek 
a bélyegek valószínűleg nem alkalmasak arra, hogy 
megbízható információt hordozzanak. Az éneksoro-
zatokra számolt akusztikus paraméterek esetén azon-
ban kiderítettük, hogy a repertoárméret nem csak 
rövidtávon, de még évek között is kódolhat egyedre 
jellemző sajátosságokat, bár folyamatosan csökkenő 

hatásfokkal. Ez az eredmény arra utal, hogy a reperto-
árméret olyan információt kódolhat, mely az egyedek 
életében lassan változik, így például a tapasztalattal 
is összefügghet. A percenként produkált énekek száma 
főleg a rövid időtávon állandó hímjellemzőket kódol-
hatja, így például az aktuális egészségügyi állapotot 
vagy kondíciót. Összességében elmondható, hogy a 
fajtársak, legyenek azok hímek vagy tojók, a legmeg-
bízhatóbb információt akkor tudják az akusztikus 
kommunikációs jelekből dekódolni, ha több éneket is 
meghallgatnak. 

ZSEBŐK SÁNDOR

Összefoglaló gondolatok 

A viselkedésökológusok nagy utat tettek meg a humán 
pszichológia területéről elindult domén-koncepciótól, 
az állati személyiség kutatásán keresztül, annak a fel-
ismeréséig, hogy a viselkedések összetettségének, kon-
zisztenciájának és változatosságának mértéke milyen 
törvényszerűségek alapján írható le. A már megismert 
összefüggések révén újabb és újabb kérdések kerülnek 
a felszínre. Ilyen feltárandó probléma még az, hogy 
vajon a viselkedések mennyire függetlenül jelennek 
meg egymástól. Például, hogy egy fajtárssal szemben 
agresszív egyed szükségszerűen bátran fog-e viselked-
ni egy ragadozóval szemben vagy épp ellenkezőleg. De 
kérdezhetnénk akár azt is, hogy vajon a méréseinkkel 
mennyire zavarjuk magát az egyedet. Így előfordulhat, 
hogy a kutató felbukkanása után kisebb kockázatot vál-
laló egyedekről nehezebb lehet bizonyos viselkedések 
természetes kifejeződéséről adatot gyűjteni. A szakiro-
dalomban keringő kérdések tudományos alapossággal 
történő megválaszolása nem mindig könnyű feladat. 
Amikor legközelebb egy városi parkban megállunk pár 
percre egy varjú csapat mellett, gondoljunk vissza a vi-
selkedésökológusok egyik legtöbbször feltett kérdésére, 
hogy vajon a csapattagok tényleg mind egyéniségek-e.
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8. ábra. Örvös légykapó egy énekének spektrogramja,
 az azt alkotó egységekkel, a szillablákkal

(Zsebők Sándor)




