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Bevezetés 

 

Az egy populáción belül megfigyelhető fenotípusos eltérések adaptív értéke a múlt század 

közepe óta elfogadott (Wilson, 1998), azonban a viselkedés egyedi eltéréseit a 

viselkedésökológusok sokáig random változatosságként, vagy mérési hibaként interpretálták 

(Réale et al., 2007). Az elmúlt két évtized során végbement paradigmaváltás következtében az 

egyedi viselkedésbeli eltérések biológiai jelentőségét felismerték és a jelenséget állati 

személyiségnek (animal personality) nevezték el, mely definíció szerint az egy viselkedési 

jellegen belül hosszú ideig fennálló, konzisztens egyedi különbségeket takarja (ld. Gosling, 

2001; Réale et al., 2007). 

Az állati személyiség statisztikailag az egy viselkedésen belül mérhető repetabilitásként 

értelmezhető. A személyiség mellett, funkcionálisan eltérő viselkedéseken keresztül egyedek 

közötti korreláció is kialakulhat, amit viselkedési szindrómának neveznek (behavioural 

syndrome; Bell & Sih, 2007). A viselkedési jellegeken belül és azok között megjelenő 

viselkedési konzisztencia tanulmányozásán túl a személyiségkutatás legaktuálisabb eredménye 

az egyeden belül megjelenő viselkedési variancia evolúciós értékének felismerése. A 

konzisztencia léte intuitíve a plaszticitás (behavioural plasticity) beszűkülését vagy hiányát 

jelenti, azonban a konzisztensen viselkedő egyedek is megőrzik a környezet változásaira való 

reagálás képességét (Dingemanse & Wolf, 2013). Az egyedi viselkedés változásai a 

környezettől függetlenek is lehetnek, ezeket az általában reverzibilis változásokat viselkedési 

prediktabilitásnak nevezik (behavioural predictability; Stamps et al., 2012). Egyre több adat 

utal arra, hogy a plaszticitás és a prediktabilitás a tágabb értelemben vett konzisztencia 

potenciálisan független komponenseinek tekinthetőek, de az egyeden belüli viselkedési 

variancia evolúciós ökológiájával kapcsolatban még mindig keveset tudunk. 

A személyiségkutatás legfőbb kérdése, hogy milyen mechanizmusok állnak a viselkedési 

konzisztencia kialakulásának és evolúciójának hátterében (Bell & Sih, 2007; Sih et al., 2004; 

Westneat et al., 2015). Számos kutatás támasztja alá az elképzelést, miszerint az egyedi 

állapottal összefüggő változók és a viselkedés között létrejövő visszacsatolási mechanizmusok 

stabilizálhatják a viselkedési konzisztenciát (state-behaviour feedback; Sih et al., 2015). A 

környezeti eltérések szerepe az egyedfejlődés kezdeti szakaszaiban kulcsfontosságúnak tűnik 

(Urszán et al., 2015; Lichtenstein et al., 2016), ugyanakkor az, hogy a rövid távú környezet- és 

állapotbeli eltérések hatással vannak-e a viselkedési konzisztencia erősségére felnőtt egyedek 

esetében is, még mindig az aktuálisan megválaszolandó kérdések közé tartozik. 
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Az értekezés célkitűzései 

 

Kutatásaim során a viselkedési konzisztenciát és annak különböző komponenseit 

meghatározó tényezők felnőtt állatoknál betöltött szerepének tanulmányozása volt a célom. A 

viselkedés állapot- és környezetfüggőségét két Európában honos nyakörvösgyík faj, a zöld gyík 

(Lacerta viridis) és Iberolacerta cyreni hímjeinél vizsgáltam. Mindkét faj biológiája és 

ökológiája jól ismert, számos bélyegük az egyedi állapotot közvetlenül tükrözőnek tekinthető. 

Célkitűzéseim közé tartozott (1) az egyedi állapotot tükröző változók és viselkedési típus 

(egyedi átlagos viselkedés) kapcsolatának kimutatása, illetve (2) annak tesztelése, hogy a rövid 

távú környezeti eltérések hogyan befolyásolják a viselkedési konzisztenciát (állati személyiség 

és viselkedési szindróma jelenléte/hiánya/erőssége) és a viselkedési stratégiát (viselkedési típus 

és viselkedési prediktabilitás) vadon befogott felnőtt hímeknél. Mivel a hüllők 

alulreprezentáltak a személyiségkutatásban, eredményeimből ezen gerincesek viselkedési 

konzisztenciájának evolúciós ökológiájával kapcsolatban is értékes következtetések vonhatók 

le. Értekezésem fő kérdései a következők: 

 

1. Kimutatható-e állati személyiség és viselkedési szindróma felnőtt hím L. viridis-nél és I. 

cyreni-nél? Kimutatható-e kapcsolat a gyíkok személyisége és/vagy viselkedési 

szindrómája és a különböző, potenciálisan egyedi állapotjelző bélyegek között? 

2. Van-e kimutatható eltérés a különböző életkorú L. viridis-ek viselkedésének 

repetabilitásában? 

3. Befolyásolják-e a rövidtávú környezeti eltérések a felnőtt hím L. viridis-ek és I. cyreni-k 

viselkedését a csoport (viselkedési konzisztencia jelenléte/hiánya/erőssége) és egyed 

szintjén (viselkedési típus és viselkedési prediktabilitás)? 
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Anyag és módszer 

 

Mindkét fajnál egy korrelatív és egy manipulatív vizsgálatot végeztem. A L. viridis hímeket 

egy Tápiószentmárton közelében található populációból fogtam be. Az állatok az ELTE 

hőmérséklet szabályozott laboratóriumában egyedileg lettek elhelyezve, műanyag 

terráriumokban. Az I. cyreni hímeket Spanyolországban, a Puerto de Navacerrada hágó 

területén (Sierra de Guadarrama hg., Madrid tartomány) fogtam be, majd az élőhelyüktől öt 

kilométerre található „El Ventorrillo” kutatóállomásra szállítottam és féltermészetes 

körülmények között (műanyag terráriumokban, szabad ég alatt), szintén egyesével helyeztem 

el. A befogást követően mindkét fajnál megmértem a gyíkoknál ismert, potenciálisan egyedi 

állapotot tükröző változókat (pl. testhossz, színezet, parazitáltság intenzitása), majd néhány 

napos akklimációt követően, külön napokon ismételve teszteltem az állatok viselkedését 

(aktivitás, kockázatvállalás). Az aktivitást a lakódobozban egy óra alatt megtett út hossza, míg 

a kockázatvállalást egy szimulált ragadozó támadást követő előmerészkedési látencia fejezte 

ki. 

A korrelatív vizsgálatokkal az állati személyiség és viselkedési szindróma kimutatásán túl 

a viselkedési típus és az állapotváltozók közti kapcsolatot is vizsgáltam. L. viridis esetében nem 

csak a felnőtt hímeket, hanem azok laboratóriumban született és nevelt, 2-3 hetes utódait is 

használtam, hogy az életkor viselkedési konzisztenciára gyakorolt hatását teszteljem, és a 

viselkedési típus heritabilitását becsüljem. A manipulatív kísérletek során rövid távú környezeti 

eltérések aktivitás és kockázatvállalás konzisztenciájára gyakorolt hatását teszteltem. A 

kezelési csoportokat teljes faktoriális elrendezésben alakítottam ki. A kezelések során a gyíkok 

számára biológiailag fontos környezeti változókat manipuláltam, de ezek fajonként eltértek: L. 

viridis-nél a táplálékmennyiség (sok vagy kevés) és a testhőszabályozásra fordítható idő (10h 

vagy 3h) különbségeinek hatását, míg I. cyreni-nél a táplálékmennyiség (sok vagy kevés) és 

táplálékminőség (D3-vitamin vagy placebo) szerepét vizsgáltam. 

A repetabilitás (állati személyiség) és az egyedek közötti korreláció (viselkedési 

szindróma) kimutatásához lineáris kevert modelleket (LMM) és kétutas kevert modelleket 

(BMM) alkalmaztam. Az állapotváltozók, illetve a környezeti eltérések viselkedési 

konzisztenciára gyakorolt hatásainak teszteléséhez általános lineáris modelleket (GLM), 

lineáris kevert modelleket és általánosított lineáris kevert modelleket (GLMM) alkalmaztam. 
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Új tudományos eredmények 

 

Korrelatív vizsgálatok 

 

1. A L. viridis és I. cyreni hímek viselkedése is szignifikánsan repetábilisnak bizonyult, azonban 

I. cyreni-nél nem mutatható ki viselkedési szindróma. Ez az eredmény is alátámasztja, hogy a 

funkcionálisan eltérő viselkedések között megjelenő konzisztencia (viselkedési szindróma) 

nem feltétlenül következik a viselkedésen belül megjelenő konzisztenciából (állati 

személyiség). 

 

2. A hím és fiatal L. viridis-ek viselkedése is szignifikánsan repetábilis volt, ami arra utal, hogy 

az állati személyiség nem a környezeti hatások, vagy egyedi tapasztalat hatására alakul ki, 

hanem a születéstől fogva jelen van ennél a fajnál. 

 

3. A fiatal L. viridis-ek személyisége erősebb, mint a felnőtteké, ellenben viselkedési 

szindrómára utaló fenotipikus korreláció csak a felnőtteknél volt kimutatható. Ez azt jelzi, hogy 

a viselkedési konzisztencia erősségét az életkor befolyásolhatja. 

 

4. Mindkét faj felnőtt hímjeinél kapcsolatot mutattam ki a viselkedési típus és különböző 

állapotváltozók között. Fiatal L. viridis-ek esetében azonban nincs ilyen összefüggés. Tehát a 

viselkedés és egyedi állapot közti kapcsolat valószínűsíthetően az életkor előrehaladtával alakul 

ki. 

 

5. Bár a L. viridis családok viselkedése szignifikánsan különbözött, az apa-utód regresszió 

alapján a viselkedési típus nem heritábilis. Mivel az apa-utód regresszió által feltételezett 

legfontosabb követelmény, a szülői és utód generációk azonos életkora és állapota nem teljesült, 

az eredmények kizárólag arra utalnak, hogy az öröklődő komponensek nem fejeződnek ki az 

életkortól és környezettől függetlenül. 

 

Manipulatív vizsgálatok 

 

6. Az aktivitás és kockázatvállalás teljes populációban becsült repetabilitása L. viridis és I. 

cyreni esetében sem különbözött szignifikánsan az egyes kezelési csoportokétól. Ez azt jelzi, 
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hogy a környezeti változatosság csökkenése, legalábbis rövid távon, nem feltétlenül jár együtt 

a viselkedési konzisztencia gyengülésével. 

 

7. A kezelések L. viridis és I. cyreni esetében is befolyásolták a kockázatvállalás repetabilitását: 

L. viridis-nél a kockázatvállalás az optimális kezelési csoport kivételével repetábilis volt, míg 

I. cyreni esetében ezzel ellentétes mintázatot mutattam ki. Továbbá L. viridis-nél csak az egyik 

kezelési csoportban mutattam ki viselkedési szindrómát. Ez arra utal, hogy a viselkedési 

konzisztencia kialakulás/fennmaradása a rövid távú környezeti változatosság függvényében 

változhat. 

 

8. A kezelések I. cyreni esetében befolyásolták a viselkedési típust, ellenben L. viridis-nél nem. 

A kezelések befolyásolták L. viridis viselkedési prediktabilitását. Ez az eredmény arra utal, 

hogy a viselkedési prediktabilitás az egyedi viselkedési stratégia potenciálisan független 

komponense. 

 

Következtetések 

 

Az egyik legfontosabb eredmény, hogy a környezet és egyedi állapot rövidtávú eltérései is 

befolyásolják a felnőtt egyedek viselkedési konzisztenciájának jelenlétét és erősségét, valamint 

hatással vannak az állati személyiség különböző komponenseire is. A személyiség 

környezetfüggőségének felnőttekben való vizsgálata egy rendkívül aktuális kutatási terület, 

mégis csak néhány tanulmány foglalkozik a témával, ráadásul sok az egymásnak ellentmondó 

eredmény (DiRienzo et al., 2015; Urszán et al., 2015; Lichtenstein et al., 2016). Az a tény, hogy 

a viselkedési konzisztencia (konzisztens egyedek közötti viselkedési változatosság) bizonyos 

körülmények hatására megszűnik, nagyon fontos evolúciós következményekkel jár, hiszen a 

szelekció, attól függetlenül, hogy mennyire erős, csak akkor működik, ha egyedek közötti 

fenotípusos eltérések vannak jelen a populációban. 

Jelen esetben a kimutatott mintázatok mindkét fajnál érvényesnek tekinthetőek a 

nagymértékben szinkronizált, jól behatárolható szaporodási időszakra nézve, de semmiképp 

sem vetíthetők ki az egyedek teljes élethosszára. Ehhez longitudinális vizsgálatok szükségesek, 

melyek alkalmazása a jövőben azért is fontos volna, mert eredményeim azt mutatják, hogy az 

életkor nem csak a viselkedési konzisztencia jelenlétét és erősségét, hanem a személyiség és 

egyedi állapot közti kapcsolatot is befolyásolhatja. Emellett hosszú távon kivitelezett 

kísérletekkel a klasszikus definíció szerint értelmezett viselkedési konzisztencia esetleges 
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változásait is lehetne vizsgálni, valamint azt is, hogy a manipulált állapot- és környezeti 

változók pozitív, vagy negatív visszacsatolási mechanizmusok révén hatnak-e a viselkedésre. 

Mivel a manipulatív kísérletekben alkalmazott kezelések biológiai szerepe általánosnak 

tekinthető, eredményeim révén a viselkedési konzisztencia kialakulására és evolúciójára 

vonatkozó általánosabb következtetések is levonhatók. 

Eredményeim alátámasztják, hogy viselkedési típuson kívül a viselkedési prediktabilitás is 

a környezet- és egyedi állapotbéli eltérések befolyása alatt áll. Ez a következtetés több 

tanulmány által közölt mintázattal is összhangban van (Biro & Adriaenssens, 2013; Briffa, 

2013), azonban fontos megjegyezni, hogy a viselkedési konzisztencia nem feltétlenül redukálja 

a viselkedési plaszticitást, ami a viselkedési prediktabilitással együtt önálló konzisztencia-

komponensnek tekinthető. Mivel a prediktabilitás és plaszticitás kialakulásában játszott 

környezeti tényezők és állapotváltozók szerepe kevéssé ismert, ezért a különböző egyeden 

belüli konzisztencia komponensek együttes vizsgálata indokolt volna. 
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