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I. Bevezetés  

 

 A személyiség, amelyet viselkedési konzisztenciának is szoktak nevezni egy egyed 

azon jellegzetessége, amely leírja és magyarázza a megismerés és a viselkedés időlegesen 

állandó mintázatait. Az emberi személyiség tudományos igényű kutatása több mint 100 éves 

múltra tekint vissza, azonban az állati személyiség kutatása a közelmúlt terméke, amely körül 

egyre fokozódik az érdeklődés a viselkedés és evolúciós ökológiával foglalkozók között. A 

viselkedési két szinten lehet konzisztens, ha egy viselkedésen belül konzisztens különbség áll 

fenn, akkor állati személyiségről beszélünk (animal personality); ha több funkcionálisan 

elkülönülő viselkedés között korreláció lép fel, akkor azt nevezzük viselkedési szindrómának 

(behavioural syndrome) (Garamszegi és Herczeg 2012). Az utóbbi időben a viselkedési 

konzisztencia kutatásában újabb fogalmak is megjelentek. Környezeti gradiens, vagy 

jelenlét/hiány mentén, ha az egyedek mérési pontjaira egyenest fektetünk, az egyéni 

egyenesek meredeksége megadja a viselkedési plaszticitást (behavioural plasticity) 

(Dingemanse et al. 2010; Dingemanse és Wolf 2013). Ha az egyedeket azonos és állandó 

környezetben vizsgáljuk ismételt mérésekkel, és minimalizáljuk a lehetséges mérési hibát, 

akkor az egyedek egyéni varianciája megadja a viselkedési megjósolhatóságot (behavioural 

predictability) (Stamps et al. 2012; Biro és Adriaenssens 2013).  

  A viselkedési konzisztencia széles elterjedése az állati taxonokban (Smith & 

Blumstein 2008; Garamszegi et al. 2012, 2013) az egyedi plaszticitást korlátozó hatása miatt 

magyarázatot követel. Sok tanulmány foglalkozott a viselkedési konzisztencia evolúciós és 

ökológiai következményeivel (Sih et al. 2004a,b, 2012; Wolf & Weissing 2012; Dochtermann 

& Dingemanse 2013), amelynek eredményeképpen igen sok hipotézis született, amely 

megpróbálja megmagyarázni a jelenség létrejöttét (Stamps 2007, Wolf et al 2007, 

Dingemanse & Wolf 2013, Sih et al. 2015). Az „kényszer” hipotézis abból indul ki, hogy 

különbség van az egyedek között a közvetlen háttér mechanizmusokban. Ilyenek az élettani 

különbségek (például egy hormon több viselkedést befolyásol egyszerre Ketterson & Nolan 

1999), a genetikai alapok, a kapcsoltság és pleiotrópia (Dochtermann and Dingemanse 2013; 

Rigterink et al. 2014) vagy a temperamentum létezése (pszichológiai kényszerek, Gosling 

2001; Garamszegi et al. 2013). Habár a személyiséget alapvetően befolyásolják a fent említett 

mögöttes mechanizmusok, a vadon élő populációkban megtalálható mintázatok az „adaptív” 



hipotézist is támogatják. Ennek értelmében a viselkedési konzisztencia a környezetre adott 

adaptív válasz.  

  Az életmenet szindróma hipotézis (Pace-of-Life Syndromes, POLS, Biro and Stamps 

2008; Réale et al. 2010; Sih and Del Giudice 2012; Sih et al. 2015) szerint a különféle 

személyiség jegyek különféle élettani, megismerési és életmenet jellegekkel kombinálódnak a 

gyors – lassú életmenet szindrómák mentén. Ezek a kombinációk más-más környezetekben 

előnyösek, azonban az egyedek élete alatt a környezeti heterogenitás kapcsán egyenlő 

mértékű rátermettséget biztosítanak és ez által többféle stratégia is képes egy populáción belül 

fennmaradni. A sokféle predikciót tartalmazó hipotézisben a gyors életmenet szindrómájú 

állatok személyiség tekintetében aktívak, kockázat-vállalók, gyors felfedezők, agresszívak és 

kevésbé társasak. Emellett gyorsabban nőnek, hamarabb szaporodnak, de immunválaszuk 

gyengébb, idegrendszerük rugalmatlanabb és túlélésük alacsonyabb, mint a lassú életmenet 

szindrómájú állatoké.  

 

2. A disszertáció célkitűzései 

 

A disszertációmban az erdei béka (Rana dalmatina) egy gerinctelen és gerinces ragadozó 

nyomásnak erősen kitett szaporodó helyről származó ebihalainak viselkedési konzisztenciáját 

vizsgáltam. A kétéltűek ritkán vizsgált csoportot alkotnak a viselkedési konzisztenciával 

foglalkozó tanulmányokon belül, annak ellenére hogy a lárva stádium egyedülálló lehetőséget 

kínál a viselkedési konzisztenciát az egyedfejlődés során kialakító tényezők vizsgálatához. 

Már ebihal korban is mérhrtők olyan jellegek, amelyek indirekt módon jelzik az egyed 

rátermettségét, ilyen formán az ebihalak személyiségének és a rátermettségének kapcsolata 

vizsgálható. 

 1. Kialakul-e a viselkedési konzisztencia ragadozót és fajtársakat az egyedfejlődés 

alatt nem ismerő ebihalakban, laboratóriumi környezetben. Feltételezésem szerint, ha kialakul 

konzisztens személyiség ilyen körülmények között, akkor lehetséges, hogy a viselkedési 

konzisztencia erős genetikai alapokkal bír a tanulmányozott populációban. (2011-es vizsgálat) 

  2. Hogyan változik két fejlettségi stádium között a viselkedési konzisztencia 

stabilitása, illetve megváltoznak-e valamilyen irányba a személyiség típusok?. Azt várom, 

hogy a személyiség stabil marad fiatal és idősebb stádium között ebihalakban, mivel korábban 

kimutatták, hogy a személyiség konzisztensen megmarad a metamorfózis előtt álló ebihalak 



és a fiatal kisbékák között (Wilson & Krause 2012). Ezzel a megközelítéssel tesztelni tudom a 

fiatal korban végzett standard viselkedési teszteknek van-e hatása a személyiségre az idősebb 

fejlődési szakaszban (2011-es vizsgálat) 

  3. A POLS keretrendszer alkalmazásával azt várom hogy különféle összefüggések 

alakulnak ki a tanulmányozott ebihal személyiség jegyek és a rátermettséget előrejelző 

jellegek között. Az aktívabb, felszínesen felfedező, kockázat-vállalóbb egyedek hamarabb 

érik majd el a metamorfózist és relatíve ez idő alatt nagyobb tömeget érnek el. (2011-es 

vizsgálat) 

  4. Mutat-e a viselkedési megjósolhatóság valamilyen összefüggést más jellegekkel?. 

Ha a megjósolhatóság kapcsolódik az indirekt rátermettség becslő jelegekkel, akkor javasolt a 

beépítése a POLS-ba, illetve a megjósolhatóság szelekció alatt állhat. (2011-es vizsgálat) 

  5. Hatással vannak-e ökológiailag releváns stimulusok – ragadozó és/vagy fajtárs 

jelenlét vagy hiány – az egyedfejlődés alatt a viselkedési konzisztencia kialakulására? Van-e 

szerepe az adaptív fenotípusos plaszticitásnak a személyiség kialakításában? Azt várom, hogy 

az ökológiailag releváns környezeti tényezők hatására konzisztens személyiség alakul ki. 

(2013-as vizsgálat) 

 



3. Módszerek 

 

2011-es vizsgálat  

 

  Szigetmonostor közelében található erdei béka szaporodóhely 80 petecsomóból, 

petecsomónként 10 véletlenszerűen kiválasztott petét vittem az ELTE laboratóriumába. Egy 

csomóból 30 petét helyeztem el kettő liter sótalanított, majd újra sózott lágy vizet tartalmazó 

műanyag dobozokban, amelynek alján egy fekete négyzetrács hálózat volt. Az ebihalak nem 

látták fajtársaikat a szomszédos dobozokban. Amikor az ebihalak kikeltek egy-egy egészséges 

példányt hagytam a dobozokban, úgy, hogy az ebihalak nem láthatták fajtársaikat a 

szomszédos dobozokban. Az ebihalakat két csoportra osztottam: az „előtesztelt” csoportot11 

naposan és Gosner 32-36-os stádiumban vizsgáltam, a „kontroll” csoport csak Gosner 32-36-

ban. Aktivitás ismerős környezetben (ebihal saját doboza), exploráció (egy idegen nagyobb 

doboz felfedezése) és kockázat-vállalás (szimulált ragadozó támadás saját dobozban) 

személyiség jegyeket mértem fel egy mérési időszakban minden nap, három napon keresztül. 

A viselkedések egy webkamera rendszer segítségével rögzítettem és a felvételeket magam 

értékeltem ki.  Amikor egy ebihal közeledett a Gosner 42-es stádium felé (metamorfózis 

kezdete) 3 óránként ellenőriztem, hogy megmérhessem pontosabban ehhez a stádium 

eléréséhez szükséges fejlődési időt a kikeléstől számítva illetve az eddigre elért tömeget, mint 

indirekt rátermettség becslő változókat. 

 

Statisztikai módszerek 

   Csak azon állatokat analizáltam, amelyek elérték a Gosner 42-es stádiumot. További 

állatok maradtak ki fejlődési rendellenességek, adatvesztés és pusztulás miatt: az előtesztelt 

csoportban 19, a kontroll csoportban 21 állat került be az analízisekbe. A negyed óra latencia 

mérési idő nem volt elég minden állat számára pontos értékek meghatározására. Ahol 

többször szerepelt maximalizált érték, azokat az állatokat kihagytam a kockázat-vállalás 

repetabilitásának becsléséből, illetve azokból a modellekből ahol a kockázat-vállalás 

megjósolhatósága is szerepelt. Varianciaanalízissel határoztam meg az egyes csoportokon 

belül a személyiség jegyek konzisztenciáját. Általános lineáris kevert modelleket (GLMM) 

alkalmaztam a két vizsgált stádium közötti viselkedési konzisztencia változások felderítésére.  

  A lehetséges viselkedési szindrómák és viselkedési típus és viselkedési 



megjósolhatóság felderítésére Spearman rangkorrelációs teszteket alkalmaztam. Csak a 

repetábilis személyiség jegyek viselkedési típusai kerültek be az analízisekben. A nagyszámú, 

nem független teszt miatt hamis felderítési ráta (False discovery rate, FDR Benjamini és 

Hochberg 1995) korrekciót alkalmaztam.  

  A lehetséges életmenet szindrómák (POLS) felderítésére a csoportokban egyváltozós 

általános lineáris kevert modelleket (GLMM) használtam, ahol az adott rátermettség becslő 

jelleg volt a függő változó, és a viselkedési típus illetve megjósolhatóság a magyarázó 

változó. Ezekben mindig szerepeltettem a magyarázó változók között a peteméretet, mint 

lehetséges mérőszámot az anyai befektetésekre és hatásra. A tömeg esetén a fejlődési idő is 

szerepelt a modellekben, így lehetővé vált a relatív tömegnövekedést vizsgálni. 

 

2013-as vizsgálat  

 

  A petéket ugyanarról a szaporodó helyről március 21 és április 18-a között gyűjtöttem 

be, ezúttal 40 petecsomóból. Ezek mellett begyűjtöttem hat, második évében járó óriás 

szitakötő lárvát (Anax imperator), illetve a Lendület Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport 

(MTA, ATK, NI) biztosított számomra egy juvenilis csukát (Esox lucius). A Lendület csoport 

laborjában az egy petecsomóból származó petéket négy kezelésbe osztottam be, amelyek 

kettő ökológiailag releváns környezeti tényező, ragadozók és fajtársak jelenlétét vagy hiányát 

jelenítették meg. A petékből 30 helyeztem kisebb, fehér dobozokba, 800 ml tiszta sótalanított 

majd újra sózott lágy vízbe. A maradék petéket nagyobb tárolókban neveltem ragadozók 

táplálékául, illetve fajtárs szag stimulus kinyeréséhez. Amikor a peték kikeltek egy-egy 

egészséges ebihalat hagytam a „kontrol” és „csak ragadozó” csoportban, míg öt-öt ebihalat a 

„csak fajtárs” és „ragadozó és fajtárs” csoportban.  

  Az egyedfejlődés alatt minden csoport a számára megfelelő stimulus vizet kapta. Ez a 

kontrol esetében 40 ml tiszta sótalanított, majd újra sózott lágy víz volt. A csak ragadozó 

csoport 20 ml vizet és 20 ml szitakötő lárva és csuka vizének egy-egy arányú keverékét kapta. 

A csak fajtárs csoport 20 ml vizet és 20 ml nagy mennyiségű ebihalat tartalmazó 

medencékből vett vizet kapott. A ragadozó és fajtárs csoport 40 ml fele arányban csak fajtárs 

medencékből és a ragadozók vizének keverékéből álló stimulust kapott. Minden kezelés 

beadása fecskendőből történt, naponta kétszer.  

  Amikor egy ebihal elérte a Gosner 32-36-os stádiumot, lecseréltem a vizét, és egy 

napnyi pihenő után megkezdődött a három napon keresztül tartó mérés. A mérési napok alatt 

először az aktivitást vettem fel (megtett út, mm-ben), majd ecsettel megbökve az ebihalat a 



kockázat-vállalást határoztam meg (latencia idő, sec). Minden mérés előtt öt perccel stimulus 

vizet juttattam az állatoknak, és a két mérés között két óra telt el. A méréseket itt is a 

webkamera rendszer és laptopok segítségével végeztem el. A nagy mennyiségű videó anyagot 

Nagy Gergely értékelte ki az ELTE-n a MATLAB segítségével.  

 

Statisztikai módszerek 

 

  Vizsgálat az ebihalak felének adatait használtam fel, mivel a többi állat más 

vizsgálatban vett részt. Általános lineáris kevert modelleket (GLMM) futtattam REML 

becslés alkalmazásával, hogy megkapjam a kezelések hatását a viselkedési típusokra a 

csoportok között. A csoportokon belüli repetabilitás értékeket GLMM-ek segítségével kaptam 

meg (Nakagawa és Schielzeth 2010). Dingemanse és Dochterman (2013) publikációjában 

leírtakat követve, hogy szétválaszthassam az egyeden belüli és az egyedek közötti 

korrelációkat egymástól kétváltozós kevert modelleket alkalmaztam, amelyeket Garamszegi 

László Zsolt optimalizált e vizsgálat kiértékeléséhez. A modellekből kinyertem a vizsgált 

paraméterek 95%-os kredibilitás intervallumait, illetve bemutattam a klasszikus megközelítés 

és az újabb módszer közötti különbségeket.  



4. Új tudományos eredmények 

 

2011-es vizsgálat 

 

1. Kimutattam, hogy ragadozó és fajtársak jelenlétének hiányában nevelt erdei béka ebihalak 

konzisztens személyiség jegyeket alakítanak ki. Fiatal korban csak az aktivitás volt 

konzisztens, míg idősebb korban az exploráció is. A kockázat-vállalás konzisztens 

személyiség jegyként csak az idősebb előtesztelt csoportban jelentkezett. A kockázat vállalás 

konzisztensen csak a fiatalkorban már egyszer tesztelt idősebb ebihalaknál jelentkezett, amely 

a környezet és a stressz hatására utal. 

 

2. Kimutattam, hogy az egyedfejlődés során az aktivitás konzisztenciája csökkent, a fiatalabb 

ebihalak konzisztensebbek, mint az idősebbek. Exploráció és kockázat-vállalás ugyanakkor 

csak az idősebb stádiumban vált konzisztensé. Az idősebb ebihalak nagyobb területeket 

derítettek fel, mint a fiatalabbak.  

 

3. Az előtesztelt csoportban az aktívabb állatok konzisztensebbek voltak akárcsak a kockázat-

vállalóbbak. A csoportban az exploráció és a kockázat-vállalás megjósolhatósága pozitív 

összefüggést mutatott. Viselkedési szindrómára utaló trendet találtam az előtesztelt 

csoportban, amely tovább erősíti azt a feltételezést, hogy a standard viselkedési tesztek 

fiatalabb korban befolyásolták az idősebb kori konzisztenciát.  

 

4. A fiatalabb előtesztelt csoport és a kontroll idősebb ebihalak magasabb aktivitása együtt 

járt a korábbi metamorfózissal, amely eredmény támogatja a POLS hipotézis egyik 

predikcióját. Ugyanakkor a többi asszociációt a kockázat-vállalás és a felfedező viselkedés 

tekintetében nem sikerült kimutatni. Egyúttal az aktivitás – fejlődési idő POLS hiányzott az 

idősebb előtesztelt ebihalakból.  

A kontroll idősebb ebihalakban a megjósolható aktivitású ebihalak nagyobb tömeget értek el 

ugyanannyi idő alatt. Az előtesztelt csoport idősebb ebihalai magasabb tömeget értek el, ha 

megjósolható explorációval illetve megjósolhatatlan kockázat-vállalással rendelkeztek. Ezen 

eredmények rámutatnak arra, hogy a viselkedési megjósolhatóság kapcsolatban állhat az 

életmenettel és ezen keresztül szelekció és evolúció alatt is állhat.  

 



5. A két idősebb csoport közti különbség arra enged következtetni, hogy a standard 

viselkedési tesztek erős hatást fejthetnek ki az egyedfejlődés során a személyiség 

kialakulására. Ez alapján az egyedfejlődés alatt végzendő többszörös viselkedési tesztek 

módszertanát érdemes átgondolni.  

 

2013-as vizsgálat 

 

6. A kontrol csoportban nagyon alacsony konzisztenciával bírt a két vizsgált személyiség 

jegy. A csoportos kezelés trend-szerűen növelte az aktivitás konzisztenciáját, de hatásában 

jóval gyengébb volt a ragadozós kezelésnél. Kockázat-vállalás tekintetében a repetabilitás 

alacsony volt, bár a konzisztencia növekedett a ragadozós kezelésekben. Ezen eredmények 

rámutatnak az ökológiailag releváns hatással bíró környezeti tényezők fontosságára a 

viselkedési konzisztencia kialakításában az egyedfejlődés során.  

 

7. A viselkedési szindróma csak a „ragadozó és fajtárs” csoportban jelent meg: az aktívabb 

állatok kockázat-vállalóbbak is voltak. A fenotípusos korreláció jelent meg a csak fajtárs 

csoportban, amely magában nem tekinthető szindrómának, mindazonáltal jelzi hogy a 

tanulmányozott jellegek egy irányba mozdultak el az ebihalakban. Ezen eredmények alapján a 

legkonzisztensebb személyiség jegyek a legkomplexebb környezeti stimulus esetében jelentek 

meg.  

 

8. Az eredményeim azt mutatják, hogy a viselkedési konzisztencia különböző szintjei 

egymástól függetlenül alakulnak ki és ezért különböző adaptív értékük lehet. A ragadozók 

jelenléte fontos jelzés az ebihalak számára, amely konzisztens különbségeket okoz az egyedek 

között a vizsgált személyiség jegyekben, ugyanakkor a funkcionálisan különböző 

viselkedések asszociációjának megjelenéséhez a fajtársak jelenléte is szükséges. Ezek alapján 

feltételezem, hogy az ebihalak személyiségének kialakításában komplex interakciók az 

egyedek genotípusa és a környezet között játszhatják a fő szerepet, de lehetséges, hogy 

szindrómát a fenotípusos plaszticitás alakít ki.  



5. Konklúziók 

 

Az eredményeim alapján kimondható hogy az ebihalakat érdemes a viselkedési konzisztencia 

témakörében vizsgálni (lásd még Wilson és Krause 2012), annak evolúciójának és 

kialakulásának felderítésére. A két vizsgálat eredményei arra utalnak, hogy már nagyon kevés 

környezeti stimulus képes az állati személyiség kialakítására, de ökológiailag releváns 

környezeti stimulusok szükségesek erősen konzisztens személyiség és viselkedési szindróma 

kialakításához. A ragadozó és fajtárs jelenléte kontroll ebihalakban fiatal és idősebb korban is 

kimutattam az aktivitás – fejlődési idő POLS meglétét, amely arra utal hogy az aktivitás igen 

fontos tulajdonság az ebihalak életmenetének szempontjából. Úgy tűnik hogy a fiatal korban a 

mérésekből származó stressz hatás, amely standardizált tesztekből származik, képes idősebb 

korban a fiatalon megtalálható POLS szétkapcsolására. Továbbá különféle asszociációkat is 

kialakít a személyiség jegyek típusai és megjósolhatóságai között. Vizsgálataimban 

kimutattam, hogy a viselkedési megjósolhatóság magában is összefügghet a rátermettséget 

befolyásoló bélyegekkel, amely alapján a viselkedési konzisztencia ezen jellege önállóan is 

fontos elem lehet, és az életmenettel való kapcsolaton keresztül evolúció és szelekció alatt is 

állhat. Mindenképpen javasolt a beépítése a POLS keretrendszerbe.  

  Az ökológiailag releváns környezeti tényezők tekintetében a kísérlet eredményei 

alapján elmondható hogy a ragadozók jelenléte különösen fontos. Amikor a ragadozók 

jelenléte érzékelhető volt, az aktivitás magasan konzisztens volt az ebihalakban, illetve a 

kockázat-vállalás konzisztenciájára is trendszerű hatást gyakorolt. A fajtársak jelenléte csak 

trendek kialakítására volt képes az egyedi különbségek kialakításának terén, ugyanakkor 

amikor együtt volt a ragadozó jelenléttel, akkor viselkedési szindróma alakult ki, és magában 

fenotípusos korreláció kialakítására volt képes. Az eredményeim alapján elvethető hogy a 

személyiség pusztán genetikai varianciából fakadóan alakul ki. Mivel a ragadozó kezelés 

minden egyedre egyformán hatott, ezért feltételezhetően az állati személyiség kialakításában 

genotípus környezet interakciók játszhattak szerepet. Személyiség jegyek közötti korrelációk 

csak a fajtárs jelenlétét szimuláló kezelésekben jelentkeztek, ahol a ragadozó személyiség 

mellett szindróma alakult ki. Ez alapján valószínűsíthető, hogy a környezet magában is fontos 

komponens a konzisztens személyiség kialakításában és talán a fenotípusos plaszticitás 

magában felelős lehet korrelációk kialakításáért. A jelenleg bemutatott vizsgálat nem képes 

pontosan szétválasztani a genotípus és környezet hatását, így ez a kérdés nem eldönthető. A 

környezet ilyen mértékű szerepe a viselkedési konzisztencia kialakításában rávilágít egy 



módszertani problémára: a jelenlegi módszereket át kell gondolni, és törekedni kell a minél 

stressz mentesebb mérések kivitelezésére vagy homozigóta/klón vonalakat kell alkalmazni a 

zavaró hatások elkerülésére.   
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