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• štúdium biologických
základov vrodeného
a naučeného správania
živočíchov a človeka –

ETOLÓGIA

• názov z gréckeho slova
ethos (správanie, zvyk, obyčaj)
a logos (veda) = veda o
správaní
• ako prvý pre výskum
správania zvierat vo
voľnej prírode tento
pojem zaviedol Isidor G.
Saint-Hilair (1805-1861)
• biologická disciplína s
interdisciplinárnym
charakterom

Prečo študovať správanie?
• od znalosti správania zvierat záviselo prežitie
človeka (pravek korisť/predátor)
• zvedavosť - lepšie pochopenie iných druhov
• veda - poznanie a pochopenie mechanizmov
fungovania živých organizmov
• pochopenie evolúcie (evolúcie správania) iných druhov,
ale aj vlastného druhu
• manažment druhov (regulovanie invazívnych
druhov, hospodárske druhy....)
• welfare odchovávaných druhov

História výskumu správania zvierat

Podarwinovské obdobie

Preddarwinovské obdobie

(1809 – 1882)

Historické aspekty výskumu správania zvierat
Pravek

Paleolit
– obrázok Zdeňka Buriana - „Hunting the cave bear“ – vzťah človeka a zvieraťa
– jaskynné kresby zvierat v Taliansku, Španielsku (Altamíra)*, Francúzsku (de la
Mairie)

Historické aspekty výskumu správania zvierat
Starovek

Staroveký Egypt
- boh podsvetia Anubis - dôvod, prečo bol za Anubovo posvätné zviera považovaná
psovitá šelma, vyplýva z pozorovania týchto zvierat – psy a šakaly často lovili na
okraji púšte, obzvlášť v blízkosti pohrebísk, kde boli pochovaní mŕtvi.
- faraón Achnaton (manžel Nefretiti) – autor Himnusu na slnko (okolo 1360 p.n.l.) –
popis liahnutia kuraťa

Antické Grécko
- bohyňa palas Athena sprevádzaná sovou
- Aristoteles (384 -322 p.n.l.) – „De anima“, „Historia Animalium“- anima sensitiva
(citlivá duša), anima intellectualis (rozumná duša) - zastával názor, že hranica medzi
zvieraťom a človekom nie je neprekročiteľná a veril v rozumové schopnosti živočíchov veľa pozorovaní týkajúcich sa správania zvierat (hniezdny parazitizmus u kukučky,
obhajovanie teritória u orliaka morského, zmeny farby operenia u starých neplodných
sliepok, popis včelieho tanca, kt. bol znovu objavený v 19. a 20. storočí atď.)

Historické aspekty výskumu správania zvierat
Stredovek

Obr. :Raffaello - Creation of animals

Stredovek
kresťanská tradícia - striktná hranica medzi človekom a zvieratami - človek chráni
zvieratá (Noe – archa) a ‘vládne’ im

René Descartes (1596-1650), francúzsky renesančný filozof, matematik a fyzik na rozdiel od ľudí zvieratá môžeme zjednodušenie vysvetliť ako automaty
Vaucansonova kačka - Jacques de Vaucanson (1709-1782), francúzsky
mechanik známy svojimi automatmi - vedela naťahovať krídla, prijímať potravu a
„tráviť“ zrno; každé krídlo obsahovalo viac ako 400 súčiastok; stratila sa

Historické aspekty výskumu správania zvierat
Novovek

Novovek
Carl von Linné (1707-1778), švédsky prírodovedec - dielo Systema naturae (1735) - základy
modernej biologickej systematiky; rastliny a zvieratá rozdelil do tried, radov, rodov a druhov
- v roku 1766 zaradil človeka po prvý raz pod označením Homo sapiens spolu so šimpanzmi a
orangutanmi medzi najvyššie živé tvory
-zaviedol jednotnú binomickú terminológiu, pozostávajúcu z dvojslovného latinského označenia
rodu a druhu

Charles Darwin (1809-1882) anglický prírodovedec
- dielom „O vzniku druhov prírodným výberom (1859)“ vyvrátil dovtedy platné
predstavy o nemennosti živočíšnych druhov, najmä človeku
-vyslovil hypotézu, že všetky živočíšne druhy, teda aj človek, majú rovnaký pôvod a
odlíšili sa až v priebehu vývoja

Súčasný prístup k výskumu správania
• Proximálna a ultimatívna rovina výskumu
správania
• Potreba presného vymedzenia otázky
– Otázky vedúce k odhaleniu funkcie správania
– Otázky vedúce k odhaleniu príčin správania

POTREBA PRESNÉHO VYMEDZENIA
OTÁZKY

•
•
•
•

Nikolaas Tinbergen rozlišuje štyri
všeobecné typy otázok:
Aké sú príčiny daného správania?
Aká je ontogenéza daného
správania?
Akú má dané správanie hodnotu
pre prežitie?
Aká je evolučná hodnota daného
správania?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nikolaas_Tinbergen

PROXIMÁLNA A ULTIMATÍVNA ROVINA
VÝSKUMU SPRÁVANIA
• správanie - prispôsobenie sa neustále sa meniacim
podmienkam životného prostredia – adaptácia na ne
• adaptácia prebieha v rôznych integračných rovinách
(bunka, orgán, sústava orgánov, organizmus)

• jej konečným cieľom je zachovanie druhu
• výskum správania – úskalia
– stanovenie správneho metodického postupu
– voľba podmienená tzv. „uhlom pohľadu“ výskumníka

či sa záujem výskumníka sústreďuje skôr na výslednú
formu správania (ekoetológia), alebo na mechanizmus
vzniku sledovanej formy správania (etofyziológia)

Výskum výslednej formy správania so
zreteľom na jeho funkciu
• sledujeme, ako určitý druh správania
umožňuje organizmu úspešne prežiť
a rozmnožovať sa
• ontogenetický vývin „iba“ predstupeň
k danému správaniu.....nevšímame si ho
• jednotlivé vývinové stupne si všímame iba do
tej miery, ktorou vykazujú jasnú formálnu
podobnosť s výsledkom - sledovanou formou
správania
• keďže faktory prostredia sú premenlivé, ich
vplyv na výsledné správanie berieme v tomto
prípade do úvahy tiež len obmedzene

Výskum mechanizmu vzniku daného
správania so zreteľom na

mechanizmus vzniku
• pozornosť sústredíme na ontogenézu
• správanie vnímame ako výsledok predchádzajúcich
vývinových udalostí
• vychádzame zo štádií, u ktorých sledované správanie
nie je ešte prítomné
• faktory prostredia považujeme za formujúce činitele
• výsledkom takejto formy výskumu = popísanie
predstupňov, ktoré na prvý pohľad nejavia žiadnu
formálnu a ani funkčnú podobnosť s neskoršou
charakteristikou sledovanej formy správania + zistenie,
že určité formy správania môžu vznikať rôznymi
vývinovými dráhami

• oba spôsoby vyššie uvedeného výskumu (výskum
funkcie správania a mechanizmu správania) si môžeme
názorne ukázať na výskume rodičovského správania
čajky smejivej (Larus ridibundus)
ZIMA

•
•
•

LETO

2-3 škvrnité vajcia znášajú v apríli až v máji
rodičia na vajciach sedia 22-24 dní
mladé rodičia kŕmia i mimo hniezda až 5 týždňov,
pohlavne dospelé sú v dvoch rokoch

Niko Tinbergen
• kŕmenie mláďat čajky striebristej (Larus
argentatus) – poklepanie na červenú
škvrnu na spodnej časti zobáka

• po začutí špecifického volania pribehne
čerstvo vyliahnuté mláďa k rodičovi
• začne mu ďobať do červenej škvrny na
spodnej strane zobáka
• u rodiča to vyvolá následne vyvrhnutie
potravy
• zistením, že volanie rodiča slúži
k prilákaniu mláďaťa a dotýkanie sa
červenej škvrny mláďaťom zase stimuluje
rodiča k vyvrhnutiu potravy sme sa
dopátrali k funkcii daného správania

• schopnosť rozoznať zvuky vydávané rodičom =
vrodenú forma správania
Pri pokusnom overovaní spomínaného tvrdenia reagovali zárodky na
zvuky vydávané rodičom už dva dni pred vyliahnutím.

• jej prítomnosť v pravý čas z hľadiska úspešného
prežitia mláďaťa nevyhnutná
• táto schopnosť však závisí od toho, či mláďa počuje zvuky
súvisiace s kŕmením ešte pred vyliahnutím
• rodič ich vydáva pri kontrolovaní - otáčaní vajec v hniezde
• niekoľko dní pred vyliahnutím začína toto volanie rodiča
podnecovať zárodok ku zvýšenej aktivite
• ako náhle je toho schopný, začína naň odpovedať
z vajíčka pípaním
• pípanie zase stimuluje rodičov k aktívnejšej kontrole vajec
a teda k častejšiemu volaniu
Mláďa z inkubátora typickú odpoveď nevykazuje, naopak na zavolanie
sa prikrčí a snaží sa schovať.

Zistenie, že podmienkou úspešného
prežitia vyliahnutých mláďat je vystavenie
„kŕmiacemu“ volaniu rodičov ešte pred
vyliahnutím považujeme za odhalenie
mechanizmu vzniku daného správania

• „vyhadzovanie škrupiniek“ z hniezda
u čajok v čase krátko po vyliahnutí mláďat
• otázka akú má dané správanie funkciu
• funkčná stránka správania sa v podstate
premietla hneď do pomenovania celej akcie
– namiesto obšírneho popisovania celého sledu pohybov,
ktoré čajka vykonáva, pomenujeme len výsledok vyhodenie škrupiniek (či už kvôli tomu čajka chodí, behá,
alebo letí)

• otázky týkajúce sa funkcie správania
môžeme rozdeliť do dvoch oddelených
kategórií:
– prvá = funkcia v zmysle dovŕšenia biologického správania
– biologická funkcia
– druhá = miera príspevku danej funkcie k prežitiu jedinca
a k jeho úspešnej reprodukcii – evolučná zdatnosť

(fitnes)

Pre oba typy funkcií sa často používa súhrnný
názov adaptácia

• biologická funkcia - odstránenie škrupinky
• evolučná zdatnosť - ako prítomnosť škrupiniek, resp. ich
odstraňovanie súvisí s prežívaním potomstva
– vyhodenie škrupinky zhorší možnosť identifikácie hniezda dravcom
– vtákom, ktorí škrupinky z hniezda vyhadzujú sa v porovnaní s tými, ktorí
škrupinky nevyhadzujú zvýši fitnes
– zdatnosť však ostane rovnaká aj v prípade, že by škrupinku zožrali,
zahrabali, alebo by znášali vajcia s ochranným sfarbením aj vo vnútri

• prírodný výber sa týka iba výsledkov správania, nie samotného
priebehu
• čo bude predmetom prírodného výberu si určuje sám organizmus*
*Prírodný

výber môže pôsobiť v smere vyššej odolnosti ku chladu, ale rôzne
druhy si vo svojej selekcii premenili tento selekčný tlak na selekciu kožušiny
(polárny medveď), podkožného tuku (tuleň), alebo vyvinutejšieho mozgu
a motorickej zdatnosti, aby sa príslušník ľudského druhu mohol „honosiť“
kožuchom z medveďa a živiť sa tulením tukom (Eskimáci).

Otázka vplyvu určitej formy správania na
evolučnú zdatnosť – fitnes
• rôzne etologické školy
– minulosť - Tibergenova
– dnes – behaviorálni ekológovia a sociobiológovia
• moderné metodické postupy vrátane experimentálneho overovania
predpovedí získaných modelovaním
• kvantitatívne modely, odvodené z TEÓRIE HIER
a z MIKROEKONOMIKY
• pozorovaním sa potom určuje, do akej miery týmto predpovediam
zodpovedá skutočné správanie zvierat

• štúdium samotnej evolučnej funkcie (evolučnej
zdatnosti) problematické
– všetky doposiaľ vyvinuté metódy trpia výraznými nedostatkami
– zaoberajú sa vplyvom určitého správania na ďalšie generácie, ale
nevedia, ako k nemu prišlo
– sústreďujú sa na distribúciu určitých znakov v skupinách, na
zmeny distribúcie v priebehu evolúcie, ale zabúdajú na
mechanizmy, ktorými sú dané znaky podmienené

•
•
•
•
•

Príklad náročnosti riešenia podobného typu otázok - štúdium predpokladu, že muži
riešia problémy s priestorovou orientáciou lepšie ako ženy
pri štúdiu tejto formy správania sme nútení vychádzať z evolúcie tejto formy správania
funkciou muža v primitívnych spoločenstvách – lov
dobrým lovcom len ten jedinec, ktorý disponoval dobrými orientačnými schopnosťami
čím lepšie sa orientoval, tým bol úspešnejší
priestorová orientácia sa teda u chlapov teoreticky vyvinula ako výsledok
prirodzeného výberu smerujúceho k lepším lovcom

• odlíšenie biologickej funkcie a fitnes náročné a často
problematické
• pozor na stotožnenie funkcie s príčinou!
• čajka si nie je naozaj vedomá, že škrupinky v jej hniezde
lákajú predátora
– prípady, kedy čajka vypusti škrupinu pri hniezde, resp. pri
susednom hniezde

• aj keď je odstraňovanie škrupiniek samo o sebe cieľom,
nejde o akt intencionálny (zámerný) v plnom zmysle
slova
• ak živočíchovi zabránime dosiahnuť výsledok (cieľ)
obvyklým spôsobom správania, snaží sa ho dosiahnuť
iným spôsobom
– ak dáme čajke do hniezda cudzorodý predmet, ktorý však nejde
odstrániť, bude sa snažiť ho aspoň zamaskovať - zakryť
stavebným materiálom z hniezda

• správanie vedie k rýchlemu a účinnému dosiahnutiu
cieľa, pričom cesty jeho dosiahnutia (mechanizmy)
môžu byť rozmanité

Ultimatívna rovina výskumu – výskum
funkcie
• otázky typu: „Akú funkciu má dané správanie
a k čomu slúži, ako prispieva k reprodukčnej
úspešnosti?“
• vedec riešiaci funkčné otázky - tendencia začať
s výskumom správania mláďat čajok až v dobe,
keď sa toto správanie po prvý krát uplatní
(čiže po vyliahnutí)
• prezentuje fakt, že celý vzorec správania je
prítomný a bez problému funguje

Proximálna/ proximátna rovina výskumu –
výskum príčin/ mechanizmov vzniku daného
správania
• otázky typu: „Ako pôsobia genetické, fyziologické
a vývinovo biologické faktory a akými mechanizmami
je správanie zabezpečené?“
• tendencia vedcov zamerať sa na štúdium ontogenézy
danej formy správania
– skúmanie komunikácie rodičov so zárodkami

• intenzívnejší záujem o vývin danej formy správania
u iných živočíchov
• hľadanie určitých paralel, ktoré by sa neskôr dali
zovšeobecniť (napríklad existencia určitej paralely medzi dotykovou
stimuláciou ešte nevyliahnutých mláďat čajok a úlohou dotykovej
stimulácie mláďat potkana v období tesne po narodení *).

*

Novonarodené potkany budú priťahovaní pachmi, ktoré by inak vnímali ako odpudivé,
pokiaľ sú im vystavené súčasne s dotykovými podnetmi podobnými tým, ktoré mláďa
pociťuje keď s ním manipuluje a olizuje ho jeho matka.

ODHALENIE PRÍČINY SPRÁVANIA
Niko Tinbergen delí otázky typu „Čo je príčinou daného
správania?“ do troch skupín:

• otázky týkajúce sa bezprostredne príčiny
• otázky týkajúce sa vývojovej (ontogenetickej) príčiny
• otázky týkajúce sa fylogenetickej (historickej) príčiny

• všetky tri typy otázok hľadajú udalosti a prvky, ktoré
správaniu predchádzali
• líšia sa v dĺžke časového intervalu medzi hľadanou
príčinou a pozorovaným správaním

BEZPROSTREDNÉ PRÍČINY
• priamou príčinou určitého správania sú
predchádzajúce udalosti, ktoré prispeli ku spusteniu
a rozvoju daného vzorca správania
• tieto príčiny môžu byť vonkajšie aj vnútorné
– čajka napríklad odstraňuje škrupinky preto, že ich tvar má určité
stimulujúce vlastnosti (zubatý okraj, kontrastná vnútorná strana) a tiež
preto, že sa nachádza v určitej fáze reprodukčného cyklu, ktorý sa dá
popísať hladinou hormónov a nervovými procesmi

• hľadanie bezprostredných príčin správania je
najbežnejšou aktivitou väčšiny psychológov
a fyziológov

ONTOGENETICKÉ PRÍČINY
• pokrývajú časovú škálu života jedinca
• musíme však brať do úvahy možné rozdiely v hodnotení dôležitosti
prejavov okamžitých a časovo vzdialenejších
• na rozdiel od fylogenetických (historických) príčin sa javy okamžité
i časovo vzdialenejšie týkajú života konkrétneho jedinca
• ide o pochopenie príčin vývoja akéhokoľvek druhu správania skúmaním
vývoja nových štruktúr a typov aktivity, objasnenie vzájomných interakcii
štruktúr prítomných, alebo formujúcich sa v organizme s vnútorným,
alebo vonkajším prostredím
• toto štúdium si vyžaduje dokonalé pochopenie fyziologických
a biochemických procesov v organizme,
pokiaľ nejako ovplyvňujú správanie,
a tiež znalosti o tom, ako udalosti
a vlastnosti okolitého sveta ovplyvňujú
fyziologické a biochemické procesy a správanie

FYLOGENETICKÉ PRÍČINY
• časový interval je tu dlhší - ťahá sa cez niekoľko generácií
• z pohľadu biológa ide o otázky týkajúce sa evolúcie
• hľadá sa forma správania, ktorá v evolúcii predchádzala
sledovanú formu správania
• pýtame sa ako vyzeralo pôvodné správanie, ktoré sa v priebehu
niekoľkých generácií transformovalo do dnešnej podoby
• vzhľadom k tomu, že fosílie nám v tomto pátraní moc nepomôžu,
patrí pátranie po týchto otázkach k jedným z najťažších
Časť rituálu dvorenia kačice divej (Anas
platyrhynchos) spočíva v stereotypnom
prikladaní zobáka k nápadnému pierku na
krídle. Pozorovanie správania najrôznejších
druhov kačíc napovedá, že toto správanie
je odvodené od fylogeneticky staršieho
našuchorenia peria a jeho premazávania.
Preto sa dvorenie u kačíc líši od dvorenia
iných živočíšnych druhov (napríklad
jašteríc) – nemajú spoločného predka,
ktorý by si čistil perie.

Súčasný prístup k výskumu správania
Otázka monogamie u hrabošov

Evolučný prístup k štúdiu správania
- pochopenie monogamie

• „evolučná“ etológia
• Charles Darwin – „O vzniku druhov prírodným výberom“
(1859)
– vyvrátil názory o nemenlivosti druhov
– vyslovil hypotézu, že živočíšne druhy majú rovnaký pôvod a odlíšili
sa až v priebehu vývoja

Pochopenie monogamie
• hraboše
• viac druhov
• veľká časť polygýnna (druh polygamie)
– jeden samec + viac samíc

•

iné monogamné
– jeden samec + jedna samica

Hraboš pensylvánsky (Microtus pennsylvanicus)
• žije solitárne
• promiskuitne – počas obdobia párenia
kopuluje s viacerými samicami

Hraboš prériový (Microtus ochrogaster)
• žije v páre (sociálne)
• monogamne – dlhodobý vzťah so samičkou,
kooperujú pri rodičovskej starostlivosti
• po párení agresívne voči votrelcom (vrátane
samíc) rovnakého druhu

• Oba druhy podobné:
– fyzionómiou
– fyziológiou
– spôsobom života

• Aký je teda dôvod monogamie?
– Aký gén, proteín či štruktúra učinila v
priebehu evolúcie zmenu rozmnožovacej
stratégie?

•

Hraboš prériový

Hraboš pensylvánsky

čas strávený so známou (čierny stĺpec) a neznámou (prázdny
stĺpec) partnerkou

• hraboše prériové majú v mozgu omnoho
viac receptorov pre vazopresín (vysoká
hustota v oblasti ventrálneho palida)
• hormón vazopresín sa vytvára v hypotalame
a ovplyvňuje sexuálne správanie

Overenie
• pokus, v ktorom zvýšili u samcov hraboša pensilvánského
množstvo receptorov pre vazopresín
• pomocou špeciálne upraveného vírusu (s vpraveným génom pre tvorbu
vazopresínových receptorov- V1aR gén)
• infikovali ním mozog
• gén stimuloval tvorbu bielkovinnej látky, ktorá následne podporila
produkciu V1-a receptorov
• záletníci „vyliečení“ – ostávali verní
• *
Niečo za niečo.......alebo mechanizmus odmeňovania
• sex. správanie spúšťa uvoľňovanie vazopresínu
• ten sa viaže na V1-a receptory
• v mozgu sa spúšťa aktivita okruhov poskytujúcich hrabošovi
prériovému pozitívnu odmenu
• odmena vedie k tomu, že vytvárajú sociálnu väzbu a ostávajú v páre
* Okrem Vazopresínových receptorov majú hraboše prériové aj vyššiu hustotu

oxytocínových receptorov (OTR) v nucleus accumbens (NAcc) a nucleus caudatus
(CP) - selektívny OTR antagonista (OTA) podávaný vo forme infúzie bilaterálne do
Nacc alebo PFC, ale nie CP, blokuje tvorbu páru u samíc hraboša prériového

• Iný dôvod monogamie hraboša prériového
– samce, ktoré formovali pevnejší vzťah k
partnerke v minulosti zanechávali viac potomkov
ako tie polygamné
– úspešnejšie preto, lebo bránili samičkám páriť sa
s viacerými samcami
– žijú rozptýlene a tak ten čo opustí samičku by
mal problém nájsť si inú
– monogamia – historický výsledok súťaže
medzi samcami s odlišnými taktikami párenia

• Sú monogamné samičky hraboša
prériového
– pokus, v ktorom si ♀ mohla vybrať z 3 ♂
– ♂ uviazané za nožičku – nemohli si navzájom
brániť v párení
– 55% samičiek kopulovalo s viac ako jedným
samcom
– číže tým čo „dohliada na monogamiu“ je
samček ☺

•
•

•
•
•

fylogenetické rodostromy
zostavené na základe:
– anatomických
– fyziologických
– behaviorálnych
– čoraz častejšie
molekulárnych porovnaní
u hrabošov polygýnia prvotná
monogamia – vznik neskôr
niektoré druhy sa vrátili od
monogamie späť k polygamii

• Takže čo je výsledkom pátrania po
vzniku monogamie?
Jej dôvodom je:
– neurofyziológia, neurobiológia – rozdiely vo
vybraných mozgových štruktúrach (v genóme)
– výhody vznikajúce strážením partnerky
– adaptácia na zmeny vedúce ku premene
polygýnneho druhu na monogamný
...čiže všetky tieto faktory/činitele....

KONCEPCIE A METÓDY ETOLOGICKÉHO VÝSKUMU

Výskum správania v prirodzenom prostredí
•
•

podmienky na ktoré sa jedince v priebehu evolúcie adaptoval
tu jedinec schopný plne realizovať repertoár vrodeného správania

Výskum správania v poloprirodzenom prostredí/podmienkach
•
•
•

podmienky, ktoré by sa mali čo najviac približovať podmienkam
prirodzeného prostredia
ak sa chceme detailnejšie venovať určitej vybranej forme správania
(rozmnožovanie, teritorialita, migračné správanie a pod.)
ak výskum v prirodzenom prostredí nie je možný

Výskum správania v laboratórnych podmienkach
•
•

nastupuje ako posledný
stavia na poznatkoch z prostredia prirodzeného

Nosné piliere pre vznik etológie ako vednej disciplíny
• presné znalosti správania určitého druhu vo voľnej prírode výskum vrodeného správania – tvorba etogramov *
– medzidruhový porovnávací prístup
– vedomé obídenie laboratórnych podmienok v prospech prirodzených
životných podmienok
– Konrad Lorenz, Niko Tinbergen, Karl von Frisch - 1973 - Nobelova
cena za fyziológiu a medecínu

• výskum správania v laboratórnom prostredí - výskum
naučeného správania – behavioristi
– vznik v Amerike už v 20. rokoch
– išlo o pracovné zameranie psychológie –systematicky uskutočňovali pokusy
na zvieratách v laboratórnych podmienkach
– tento typ výskumu správania zvierat dodnes pracuje s určitou, značne
obmedzenou skupinou zvierat, ako sú potkan, myš, holub, ktoré pre nich
predstavujú zjednodušený model človeka
– objekty skúmajú v extrémne štandardizovaných podmienkach a ich
práca má v dnešnej dobe opodstatnenie hlavne na poli psychológie
a humánne – medicínskeho výskumu
– John Broadus Watson, Edward Lee Thorndike, Burrhus Frederic
Skinner

Tvorba etogramu
• nevyhnutný základ etologického výskumu
• ide o vytvorenie akéhosi katalógu prejavov
správania
• čo možno najrozsiahlejší, kompletnému
repertoáru správania sa približujúci, zoznam
jednotlivých elementov správania rozlišovaných
pozorovateľom
• jednotlivé prejavy správania môžeme rozdeliť z
hľadiska lepšej prehľadnosti do kategórií

Etogram určitého druhu môže mať nasledujúce kategórie
(Tembrock, 1964):
✓všeobecná aktivita
✓orientačné správanie
✓komfortné správanie
✓správanie podmienené metabolickými procesmi
✓ochranne a obranné správanie
✓agonistické správanie
✓teritoriálne správanie
✓rozmnožovanie
✓sociálne vnútrodruhové správanie
✓stavebné aktivity zvierat
✓akustické prejavy
✓hravé správanie
✓ontogenetický vývin správania
✓abnormálne prejavy správania

Všeobecná aktivita
• všeobecné formy pohybových aktivít

Orientačné – pátracie správanie
• orientácia - priestorovo riadené vystavenie organizmu, resp.
jeho častí dráždiacim faktorom prostredia
- podľa charakteru pôsobiaceho podnetu: fototaxia,
chemotaxia, geotaxia, reotaxia losos obyčajný (Salmo salar)
• orientácia podľa:
- orientačných bodov v krajine Niko Tinbergen (u kutavky včelej)
- slnka Gustav Kramer (u škorcov) a Karl von Frish (u včiel)
- polarizovaného svetla
- mesiaca
- hviezd
- magnetického poľa

Komfortné správanie
• charakteristické pre stavovce
• ide o :
– starosť o telo
– aktivity súvisiace so zívaním
a naťahovaním sa
– odpočinkové prejavy
• dôležitá zložka sociálneho
správania
• využitie aj pri riešení hierarchických
vzťahov v sociálnych skupinách

Správanie podmienené metabolickými
procesmi
• kalenie a močenie/defekácia a urinácia
• druhovo špecifické správanie, v rámci
ktorého môžeme sledovať aj
vnútrodruhové, pohlavné a vekové
rozdiely

Potravové správanie
• druhovo špecifické zabezpečovanie potravy
+ jej konzumácia
• medzidruhové rozdiely hlavne v spôsobe
získavania potravy
• dôležitá úloha v súvislosti s rodičovským
správaním (u druhov zabezpečujúcich potravu pre
svoje potomstvo)

Obranné a útekové správanie
• konkurencia
– agresívne a neagresívne riešenie
konfliktov
– agresivitu obmedzujúce
správanie

• kooperácia
– altruizmus,
– recipročný altruizmus,
– sociálny parazitizmus

Teritorialita/ teritoriálne správanie
• nájdenie teritória
• vymedzenie teritória (optické, chemické,
akustické)
• ochrana teritória

Migračné správanie
• presun na nové teritóriá
• na kratšie, alebo dlhšie
vzdialenosti (obyčajne za
potravou)

Rozmnožovacie správanie
• vyhľadanie správneho partnera
samičkou / samcom (angl.
female/male mate choise)

• dvorenie - ritualizované prvky správania

• párenie/kopulácia -

vzájomná synchronizácia partnerov - cieľ splynutie samčej

a samičej bunky

• rodičovské správanie

MIMOMANŽELSKÁ KOPULÁCIA
•

snaha zvýšiť (maximalizovať) svoju reprodukčnú úspešnosť – súvis s „konfliktom pohlaví“

POSTKOPULAČNÉ SPRÁVANIE
•
•

u niektorých druhov samice po kopulácii tendencia k agresivite
samce – snaha o utlmenie

STRÁŽENIE PARTNERA
•

vyvinulo sa ako protistratégia k mimomanželskej kopulácií

RODIČOVSKÉ SPRÁVANIE

• starostlivosť
o potomstvo (priama,
nepriama)
• druhová a individuálna
špecifickosť

Epimeletické správanie
• z gréckeho slova epimeleteon –
poskytovanie starostlivosti
• najčastejšie v spojitosti s
rodičovstvom

Et-epimeletické správanie
• z gréckeho slova aeteo –
prosiť, vyžadovať
• zahŕňa také prejavy, ktorými si
mláďatá vyžadujú starostlivosť
a signalizujú nedostatok
niektorej z dôležitých životných
potrieb

Sociálne správanie
Sociálna skupina:
homotypická
homomorfologická
heteromorfologická

heterotypická (viac druhov pokope)

Základné formy sociálneho správania:
úkrytové a dotykové, potravové, orientačno-pátracie, sexuálne,
bojové, vylučovacie, epimeletické (poskytovanie
starostlivosti), et-epimeletické (prijímanie starostlivosti),
alelomimetické
Sociálne vzťahy:
agregatívny – zhlukovací, sexuálny, vodcu a podriadeného,
nadradenosti a podriadenosti, prijímania a poskytovania
starostlivosti, vzájomnej starostlivosti
Typy sociálnych spoločenstiev (homotypických):
pár (uzavretá soc. skupina; samec +samica) , rodina (uzavretá soc. skupina; rodičovská, materská, otcovská),
svorka (uzavretá soc. skupina; členovia jednej rodiny), črieda (uzavretá soc. skupina) , kolónia
(uzavretá soc. skupina), stádo (otvorená soc. skupina) , kŕdeľ (otvorená soc. skupina) , húf (otvorená soc.
skupina) , hmyzie štáty

Komunikácia
vysielač –––––––––––––––– prijímač
Signály:
optické
akustické
chemické
taktílne
elektrické
Komunikácia:
kontaktná
telekomunikácia

Signálne jednanie:
normované
graduované

aggressiv

Hravé správanie
• forma precvičovania a učenia
• od prirodzeného správania sa odlišuje zmenou poradia
aktivít
• je charakteristické hlavne pre mláďatá, ale vykonávajú ho
aj staršie jedince (napr. veľmi často v podmienkach zoologických záhrad, kde na jeho realizáciu majú
dostatok voľného času)

Neprimerané formy správania
• situačne neprimerané – abnormálne prejavy správania/ etopatie
• objavujú v prostredí, kde jedinec nemôže plne realizovať
vrodené formy správania (v poloprirodzených podmienkach zoologických
záhrad, vo veľkochovoch a v laboratórnych podmienkach)

Môžu vznikať v dôsledku:
•
•
•
•
•

nedostatočného, uzavretého životného priestoru –
uhynutia blízkeho jedinca
izolácie
dlhodobého pôsobenia inej stresovej situácie a negatívnych podnetov
pôsobenia farmaceutických látok pôsobiacich na zmeny správania

Košťál, 2017 – základná prednáška z etológie

Tembrockom (1964) navrhované kategórie správania tvoriace etogram a ich stručný opis (upravené Novacký a Czako, 1987; Kottferová a kol., 2008) .

Opis
Kategória
Všeobecná aktivita

Normálne správanie, ktoré zahŕňa všeobecné formy pohybových aktivít.

Orientačné správanie

Získavanie poznatkov o okolitom prostredí vrátane organizmov, ktoré sa v ňom vyskytujú.

Komfortné správanie

Pohyby súvisiace so starostlivosť o telo, škrabanie, česanie, lízanie, vzájomné oblizovanie,
vyhrýzanie srsti a nečistôt, kúpanie vo vode, v piesku, v bahne a blate, otriasanie, odpočinkové
postoje, odpočinok a spánok, preťahovanie sa a pod.

Správanie podmienené metabolickými procesmi
Ochranné a obranné správanie

Získavanie potravy, pitie, zhromažďovanie potravy, defekácia, urinácia, žobravé pohyby.
Správanie spojené s ochranou jedinca, resp. iných jedincov, obranou územia, hniezda, nory a pod.

Agonistické správanie

Interakcie medzi dvoma jedincami, ktoré súvisia s bojom alebo útekom.

Teritoriálne správanie

Boj o teritórium, jeho získavanie, vyznačovanie hraníc teritória, ochrana teritória a pod.

Rozmnožovanie

Sociálne vnútrodruhové správanie

Stavebné aktivity zvierat
Akustické prejavy
Hravé správanie

Tok, ruja, boj súperov, predkopulačné správanie a predsvadobné aktivity, párenie, pôrod,
starostlivosť o potomstvo a výchova mláďat.
Formy sociálneho spolužitia, správanie, ktoré umožňuje ritualizované prejavy zvierat pri riešení
hierarchického usporiadania v sociálnych zväzkoch, sociálne formy starostlivosti o telo,
rozdeľovanie potravy v sociálnych skupinách, sociálna komunikácia, sociálne správanie
všeobecne.
Stavba obydlí, hniezda, nory, stavba siete a pod.
Správanie v priebehu vydávania, alebo prijímania zvukových signálov.
Individuálne, sociálne, kontaktné hry, hravé naháňanie, zápasenie, strkanie s predmetom, hravé
aktivity mláďat s dospelými, mláďat v rovnakom veku, , s ostatnými dospelými zvieratami v
skupine a pod.

Ontogenetický vývin správania

Správanie mláďat v rôznych súvislostiach počas prirodzeného vývinu.

Abnormálne prejavy živočíchov

Patologické úchylky v správaní určitého živočíšneho druhu, sledovanie vplyvu uzavretého
prostredia na správanie a pod.

Správanie - dvojaký charakter
– akcie (angl. event)
• prebiehajú v krátkych časových intervaloch
(príkladom môže byť skok, alebo uhryznutie - ide
o diskrétne pohyby tela), hodnotené frekvenčne

– stavy (angl. state)
• trvajú na rozdiel od akcií pomerne dlho (príkladom
môže byť sedenie, alebo ležanie - ide o telesné
postoje), hodnotené z hľadiska trvania

Vrodené správanie
•
•
•
•

získané dedične
druhovo charakteristické
u daného druhu relatívne rovnaký priebeh
najdokonalejšia forma vrodeného správania –
inštinktívne správanie (angl. Fixed Action Pattern - FAP)
• podnety vyvolávajúce inštinktívnu reakciu
– kľúčové podnety (K. Lorenz) - (angl. sign stimulus) – nadradené,
obsahovo širšie ako stimuly/spúšťače (angl. releaser) ...aj keď v
niektorej lit. sa stotožňujú...

• hierarchia kľúčových podnetov, stimulov a inštinktívnych
automatizmov
• inštinktívne správanie môžu vyvolávať endogénne a
exogénne podnety
• vyhľadanie podnetu - apetenčné správanie
• uskutočnenie správania - konzumačný akt

Upravený podľa Košťál, 2012/13

Konrad Lorenz
atrapa pernatého dravca
• ak ju ťahal hlavou dopredu + (krátky krk dlhý
chvost) - u mláďat nekŕmivých vtákov obranná
reakcia (prikrčili sa do trávy)
• ak ťahal atrapu chvostom dopredu - (dlhý krk
krátky chvost) - u mláďat nekŕmivých vtákov
žiadna obranná reakcia
• kľúčové podnety - smer letu dravca + jeho
letový obraz
• uvedené kľúčové podnety vyvolali u mláďat
sled inštinktívnych automatizmov - vrodenú
obrannú reakciu

Lorenzová detská schéma

• vrodené hniezdne pohyby u husi veľkej - fixný akčný vzorec (Fixed
Action Pattern) – spolupráca s Tinbergenom v r. 1938

Nikolaas Tinbergen
• kŕmenie mláďat čajky striebristej
(Larus argentatus) – červená škvrna
na spodnej časti zobáka

• Bojove a predsvadobné správanie
pichľavky sinej (Gasterosteus aculeatus)

- červené sfarbenie bruška samčeka =
kľúčový podnet pri spúšťaní agresívneho
správania iného samca

•

•

•

abnormálne/supranormálne podnety – kulík piesočný (Charadrius
hiaticula) – atrapa „nadrozmerného“ vajíčka, mláďa čajky - atrapa zobáka
rodiča s supranorm. znakmi – intenzívnejšie žobranie
ritualizácia správania – premena normálneho spôsobu správania na
prejav signalizácie - J.S. Huxley – správanie potápky chochlatej
(Colymbus cristatus) https://www.youtube.com/watch?v=YtB1IARQJyI
preskokové aktivity - ak pôsobia dve rovnako zamerané aktivity rovnakej
intenzity

Prechod medzi vrodeným
a naučeným
• obligatórne učenie – prebieha iba v obmedzenom
časovom úseku
• imprinting (vpečatenie) – imprinting perióda (citlivé
obdobie) – K. Lorenz - mláďatá kačíc, husí

https://www.youtube.com/watch?v=JGyfcBfSj4M

Imprinting/ vpečatenie
• forma učenia, pri ktorej veľmi mladé zviera fixuje
svoju pozornosť na prvý objekt s ktorým má
zrakové, sluchové alebo dotykové skúsenosti a
potom tento objekt nasleduje
• v prírode sa jedná o rodiča
• pri pokusoch o iné zvieratá alebo neživé objekty
• intenzívne študovaný u vtákov (kúr, kačiek, husí), ale
podobné formy učenia existujú aj u mnohých
cicavcov, niektorých rýb a hmyzu
* Lorenz a jeho predchodca Heinroth rozpracoval myšlienku anglického
biológa Douglasa Spaldinga (1841-1877), ktorý prvý popísal myšlienku
„imprintingu“

Existencia 2 typov imprintingu:
Filiálny
• učenie kto je rodič
• proces učenia sprevádzajúci reakciu nasledovania u nekŕmivých
vtákov (Hinde, 1962; Bateson, 1966)
– napr. kurčatá naimprintované na červený box ho budú
nasledovať
– môžeme oddeliť od sexuálneho impritingu, ale majú mnohé
spoločné (Hinde, 1962; Bateson, 1966; Immelmann, 1972)

Sexuálny
• učenie ako vyzerá tvoj druh, partner na párenie
• proces ktorým je ovplyvnený výber partnera na párenie v ranom
veku, zvyčajne využijúc rodičov ako model

• Štúdium imprintingu a jeho proximálnych
mechanizmov
– u kurčiat po vyliahnutí v laboratóriu – imprinting na rôzne
predmety (otáčajúci sa svietiaci kváder)
– meranie pohybu smerom k objektom v aktivitnom kolese
(„kolotoči“)
– vývin správania vyžaduje gény aj prostredie
– skúsenosť s nasledovaním v ranej ontogenéze – vplyv na mozog
samca
– odrazí sa v sexuálnych preferenciách, rozpoznávaní
potenciálneho partnera, dvorení
– rôzne druhy majú rôznu tendenciu k imprintingu - dôkaz, že toto
učenie (napriek predstave že učenie je predovšetkým
determinované prostredím) je ovplyvnené aj dedičnosťou
– pokusy so sexuálnym imprintingom na iný druh (pestúnov iného
druhu)

Košťál, 2012/13

Naučené správanie
•
•
•

fakultatívne učenie – prebieha celý život
učením získaná zručnosť veveričky pri zakladaní hlodavej ryhy
výskum v prirodzených podmienkach problematický

Typy:
• habituácia – učenie sa neodpovedať
• klasické a operatívne podmieňovanie
- podmieňovanie I.P.Pavlova – podmienený reflex
- inštrumentálne podmieňovanie (Skinner, Thorndike)
• vyššie formy učenia /komplexné formy učenia zvierat
- bludiskové učenie,
- učenie na základe vhľadu
- učenie na základe napodobňovania
- učenie spojené s oneskorením reakcií (Lashleyho mostík)
typy učenia podľa zahraničnej literatúry:
Imprinting
Habituation
Conditioning - laboratory setting (podmieňovanie)
classical conditioning
operant conditioning
Trial and Error Learning – nature (učenie na základe pokusu a omylu)
Insight, reasoning (dedukcia)

HABITUÁCIA
(angl. habituation)
•
•
•
•
•
•

Habituácia = najjednoduchšia forma učenia sa ...neodpovedať na neustále
sa opakujúce podnety
nie je prejavom zmyslovej únavy
živočích sa učí neodpovedať iba na určitý podnet, ale na ostatné podnety
odpovedá normálne
ide o prispôsobenie sa živočích, ktoré mu umožní šetrenie energie
opak habituácie senzibilizácia
testovanie procesu habituácie – test otvoreného poľa

http://researchoutdoorplay.tumblr.com/post/63434653737/appendix-b-the-open-field-paradigm
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KLASICKÉ PODMIEŇOVANIE
(angl. classic conditioning)
• spájané s Ruskou fyziologickou školou (Pavlovovskou školou)
• I. P. Pavlov (1849-1936)
– Nobelova cena za fyziológiu 1904
– základ objektívneho výskumu CNS, učenia; poznanie podmienených reflexov

• správanie vyvolané a kontrolované tým čo mu predchádza
• náhodný objav tejto formy učenia - výskum funkcií tráviaceho traktu slinného reflexu u psov (vývod slinnej žľazy – zber slín kt. vznikali po kontakte s
potravou)

• u niektorých psov (naučených na prostredie) slinenie už pred podávaním
potravy - nečakaný objav - psychické udalosti ovplyvňujú fyziologické
funkcie
• vylučovanie slín ako reakcia na potravu - nepodmienený reflex
• spojenie podávania potravy so zvukom zvončeka - vytvorenie
podmieneného reflexu
• vhodnými odpoveďami môže zviera získať odmenu, alebo sa vyhnúť
trestu, pričom takémuto riešeniu sa učí opakovaným tréningom

https://www.youtube.com/watch?v=NzBDScsHL44

OPERAČNÉ/INŠTRUMENTÁLNE PODMIEŇOVANIE
(angl. operant conditioning )
• Edward L. Thorndike (1874-1949)
–
–
–
–

americký psychológ – ovplyvnil amerických behavioristov
pokusy na opiciach, mačkách psoch
krivky učenia
„law of effect” – zákon účinku: správanie sa mení na základe jeho dôsledkov
(najdôležitejší princíp učenia)
– problémové skrinky „puzzle box“

https://www.youtube.com/watch?v=fanm--WyQJo

• Burrhus F. Skinner (1904-1990)
– Behaviorista - Watsonov žiak
– Inšpirovaný Thorndikovými puzzle boxami
– Skinnerov box

• asociácia medzi odpoveďou a podnetom
• prispôsobenie správania podľa jeho dôsledkov
– odmena, posilnenie (reinforcement)
– trest (punishment)

• operačné podmieňovanie - zviera bolo za určitý akt/operáciu (stisnutie
páčky, zobanie na terčík) odmenené (potravou) - posilnenie
• zviera sa učí vzťahy medzi vlastným správaním a okolitým svetom

http://www.youtube.com/watch?v=I_ctJqjlrHA

Vyššie formy učenia
= komplexné formy učenia zvierat
–
–
–
–

bludiskové učenie
učenie na základe vhľadu
učenie na základe napodobňovania
učenie spojené s oneskorením reakcií (Lashleyho mostík)

BLUDISKOVÉ UČENIE
• bludisko používal už Thorndike – zhotovené z kníh – testoval kurčatá
• Willard Stanton Small (1870 – 1943)
–
–

–
–

experimentálny psychológ
v r. 1900 and 1901 publikoval prácu/práce "Experimental Study of the Mental Processes of the
Rat" v American Journal of Psychology
bludisko, kt. používal bolo adaptáciou bludiska paláca Hampton Court
prvý krát použil bludisko na testovanie potkanov

Issues in the Ecological Study of Learning
T. D. Johnston,A. T. Pietrewicz

•
•
•

krivky učenia potkana, vrabca a opice
princípy učenia sú rovnaké na rôznych fylogenetických úrovniach
rozdiely v senzorickej kapacite, motorických schopnostiach a motivácii –zvieratá
sa líšia iba v rýchlosti učenia a type úloh, ktoré sú schopné sa naučiť

• behavioristi – bludiská a ich využitie
– testovanie učebných schopností

• rôzne typy
– klasické (Labyrinth maze)
•
•

http://www.youtube.com/watch?v=rRhqQuC1Xw4&playnext=1&list=PL895D9A6934CB972A&feature=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=l0GdowUHQWU&list=PL895D9A6934CB972A

– T (+ The Multiple T-maze)
–Y
•

http://www.youtube.com/watch?v=QNrHQb4wgb0

– lúčove/radiálne
•
•
•

http://www.youtube.com/watch?v=LU36985DlMk
https://www.youtube.com/watch?v=y7zQgz0vmWo
https://www.youtube.com/watch?v=QWo9dbjCWZo

– „dierkové“ (Barnes maze)
•
•

http://www.youtube.com/watch?v=MBwoYJ7MdI8
http://www.youtube.com/watch?v=7eJl5dfvHiE alternatíva ☺

– Morrisovo vodné
•
•
•

http://www.youtube.com/watch?v=LrCzSIbvSN4
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=KIk1uVSlUck&feature=endscreen
https://www.youtube.com/watch?v=leHLL4vcbCc

Skriptá str. 51 -52

UČENIE NA ZÁKLADE VHĽADU
Wolfgang Köhler (1887- 1967)
•

nemecký psychológ, jeden zo zakladateľov berlínskej školy tvarovej psychológie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tvarov%C3%A1_psychol%C3%B3gia

•

experimentov so šimpanzmi
–
–
–

výskum inteligenčných schopností zvierat
obzvlášť známy jeho pokus so šimpanzom Sultánom – dočahovanie banánu – učenie vhľadom
1927 - práca „Mentality of Apes“

http://www.youtube.com/watch?v=V7rDiCCZVds
http://www.youtube.com/watch?v=Ea3YCLEzxwo

UČENIE NA ZÁKLADE NAPODOBŇOVANIA
•
•

učenie sa pozorovaním správania iného jedinca
priekopníkom v štúdiu tejto formy správania E. L. Thorndike (1929)
– umožnil kurencom, mačkám, psom, aby sledovali ako iné jedince otvárajú problémové
klietky
– potom ich umiestnil do problémovej klietky a sledoval, či sa zvieratá naučili otvárať ju
na základe pozorovania svojich „kolegov“

•

C. J. Warden a T. A. Jackson (1935)
– štúdium napodobňovania u primátov
– dočahovanie ovocia paličkou
– prvé zviera, ktoré úlohu ovládalo vystupovalo v úlohe demonštrátora

Ďakujem za pozornosť

