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PROGRAM 

DECEMBER 4., PÉNTEK (délelőtt) 

8:30    Belépés a felületre (szoba nyitva)     

8:50 –  9:00  A résztvevők üdvözlése 

 

PLENÁRIS ELŐADÁSOK (30+10) – PLENARY (szekcióvezető: POGÁNY ÁKOS) 

 

9:00 – 9:40   Samu Ferenc, Kiss Balázs és Rádai Zoltán: Megfontolva vagy sietve? Életmenet-stratégiák 

változó környezetben 

9:40 – 10:20  Marton Attila, Bán Miklós és Moskát Csaba: When attacking is not the best defense: acoustic  

adaptations in a host-parasite system 

 

ELŐADÁSOK (12+3) – PRESENTATIONS 

 

10:30 – 10:45  Vági Balázs, Végvári Zsolt, Dan Marsh, Katona Gergely, Liker András, Robert P. Freckleton és 

Székely Tamás: Evolution of terrestrial reproduction in salamanders 

10:45 – 11:00  Vágási I. Csongor, Vincze Orsolya, Lemaître Jean-François, Pap Péter L., Ronget Victor és Jean-

Michel Gaillard: Sociality and reproductive senescence in birds and mammals 

11:00 – 11:15  Bukor Boglárka, Seress Gábor, Pipoly Ivett, Sándor Krisztina, Sinkovics Csenge, Vincze Ernő és 

Liker András: The influence of habitat and female traits on the probability of double-

brooding  and annual breeding success in great tits 

11:15 – 11:30  David Canal, Lotte Schlicht, Carlos Camacho and Jaime Potti: Socio-ecological factors shape 

the opportunity for polygyny in a migratory songbird 

11:30 – 11:45  Bókony Veronika, Nemesházi Edina, Mikó Zsanett, Ujhegyi Nikolett, Verebélyi Viktória, Gál 

Zoltán és Hoffmann Orsolya Ivett, Ujszegi János, Kásler Andrea és Hettyey Attila: Sex reversal 

in agile frogs: effects of anthropogenic environmental change and consequences for 

physiology and behavior 

11:45 – 12:00  Kásler Andrea, Boros Zsófia, Holly Dóra, Üveges Bálint, Ujszegi János, Herczeg Dávid, Szabó 

Krisztina és Hettyey Attila: Batrachochytrium dendrobatidis fertőzés hatása három hazai 

kétéltűfaj stresszhormon-szintjére 

12:00 – 12:15   Czikkelyné Ágh Nóra, Csörgő Tibor és Szöllősi Eszter: Parasites are tiring but in different 

ways: species-related effects of avian malaria on their bird host 

 

  

http://ornithology.limnologia.hu/
http://ornithology.limnologia.hu/people/nora-agh-czikkelyne/
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DECEMBER 4., PÉNTEK (déután) 

PLENÁRIS ELŐADÁSOK (30+10) – PLENARY (szekcióvezető: PONGRÁCZ PÉTER) 

 

13:15 – 13:55  Gerlai Róbert:  Evolutionary biology meets biomedical research: Zebrafish as a model of 

complex cognitive processes 

13:55 – 14:35  Andics Attila: Are dog brains tuned to humans? 

 

ELŐADÁSOK (12+3) – PRESENTATIONS  

14:45 – 15:00  Eleőd Huba, Bálint Anna, Magyari Lilla és Gácsi Márta: Dogs’ brains differentially respond to 

emotionally valenced human and dog vocalisations; A non-invasive event-related potential 

study 

15:00 – 15:15  Zsebők Sándor, Vaskuti Éva, Nagy Gergely, Laczi Miklós, Jablonszky Mónika és Garamszegi 

László Zsolt: Bird song structure and social interactions – experimental results in the 

collared flycatcher (Ficedula albicollis) 

15:15 – 15:30  Faragó Tamás, Ferdinandy Bence és Andics Attila: Human perception of social dimension in 

dog and human vocal emotion expressions 

15:30 – 15:45  Lehoczki Fanni és Faragó Tamás: Howl do they react? - A citizen science study on dogs’ 

reactions to howls 

15:45 – 16:00  Ivaylo Iotchev, Reicher Vivien, Kovács Enikő, Kovács Tímea, Kis Anna, Gácsi Márta és Kubinyi 

Enikő: Effects of reducing measurement error on the replicability of the sleep spindle – 

learning association in dogs 

16:00 – 16:15  Reicher Vivien, Bunford Nóra, Kis Anna, Cecília Carreiro, Csibra Barbara és Gácsi Márta: 

Developmental features of sleep electrophysiology in family dogs 
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DECEMBER 4., PÉNTEK (délután) 

POSZTERSZEKCIÓ (3+2) – POSTER SESSION (+ SKYPE) 

 

16: 30 – 16:35  Morvai Boglárka, Tobias Krause és Pogány Ákos: The development and fitness consequences 

of sex roles – Research Topic proposal with Frontiers in Ecology and Evolution 

 SKYPE: kicsibo0614 

16:35 – 16:40  Jablonszky Mónika, David Canal, Hegyi Gergely, Laczi Miklós, Markó Gábor, Nagy Gergely, 

Rosivall Balázs, Szász Eszter, Török János, Zsebők Sándor és Garamszegi László Zsolt: 

Heritability of song in the collared flycatcher 

SKYPE: aptenydotes 

16:40 – 16:45  Tóth Katinka, Kis Anna és Maák István Elek: A szociális relevancia szerepe az osztenzív 

előkezelés szociális befolyásolhatóságra gyakorolt hatásában családi kutyák (Canis 

familiaris) esetében 

16:45 – 16:50  Koós-Hutás Édua, Filep Lőrinc, Topál József és Gergely Anna: Vizuális prozódia a gyerek- és 

kutya-felé irányuló kommunikációban  

SKYPE: https://join.skype.com/invite/laGVhprkar73 

16:50 – 16:55  Csepregi Melitta, Uccheddu Stefania és Gácsi Márta: Egyforma-e a kapcsolatunk két 

legnépszerűbb társállatunkkal? – Macskák és kutyák viselkedésének összehasonlító 

vizsgálata 

SKYPE:  live:.cid.5f96d73f13cf7ab 

16:55 – 17:00  Somogyi Anna Ágnes és Barta Zoltán: Együtt vagy külön? Ugróvillás (Folsomia candida) 

egyedek térbeli eloszlása  

SKYPE: https://join.skype.com/invite/hYkYzwzA588h Somogyi; live:.cid.e76e3df6cfd0f0da 

17:00 – 17:05  Mezőfi László, Markó Gábor és Markó Viktor: Két vadászpókfaj cirkadián ritmusa és 

zsákmányspektruma 

SKYPE: live:mezofilaszlo 

17:05 – 17:10  Horvath Kata, Amalia Pm Bastos, Jonathan Webb, Patrick M Wood and Alex H Taylor: 

Innovative tool use in a captive kea 

SKYPE: Horváth Kata (militkata), https://join.skype.com/invite/eZFtuJpYtxyP 

17:10 – 17:15  Tóth Zoltán és Csöppü Gabriella: Social information use in larval dragonflies 

SKYPE: live:.cid.55008c1ef723d1a 

17:15 – 17:20  Tartally András, Somogyi Anna Ágnes, Révész Tamás és David R. Nash: Host ant change of a 

protected social parasitic butterfly during its larval stage  

SKYPE:  tartally1 

 

Sarkadi Fanni: SKYPE: sarkadi.fanni@hotmail.com  

Bognár Zsófia: SKYPE: live:bognarzsof 

Kopena Renáta: SKYPE: kren118Ű 

Marzia Baldachini: SKYPE: marzia.baldachini 

17:30 – 18:30 A poszterek további megbeszélése a SKYPE-on folytatható 

18:30 ZÁRÁS (Closing) 

https://join.skype.com/invite/laGVhprkar73
https://join.skype.com/invite/hYkYzwzA588h
https://join.skype.com/invite/eZFtuJpYtxyP
mailto:sarkadi.fanni@hotmail.com
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DECEMBER 5., SZOMBAT (délelőtt) 

8:30    Belépés a felületre (szoba kinyitása) 

 

PLENÁRIS ELŐADÁSOK (30+10) – PLENARY  

 

9:00 –  9:40   Nyerges-Bohák Zsófia, Maros Katalin és Kovács Levente: A szívfrekvencia-változékonyság és 

szerepe az etológiában 

 

9:40 – 9:45  AZ ÉV IFJÚ VISELKEDÉSKUTATÓJA DÍJ kihirdetése  

(Young Behaviour Researcher of the Year) 

9:45 – 10:25  Ujhegyi Nikolett: Az antropogén környezeti ártalmak hatásainak vizsgálata védett kétéltű 

fajokon  

 

ELŐADÁSOK (12+3) – PRESENTATIONS (szekcióvezető: ZSEBŐK SÁNDOR) 

 

10:35 – 10:50  Váczi Olivér: A ’laikus tudomány’ megközelítés – kényszer, vagy lehetőség?  

10:50 – 11:05  Lanszki József: A veszélyeztetett vadmacska kutatásának előzetes tapasztalatai 

11:05 – 11:20  Vincze Ernő, Ágh Nóra, Pipoly Ivett, Seress Gábor, Sándor Krisztina, Bukor Boglárka, Rónai 

Zsolt, Molnár Krisztina és s Liker Andrá: Is there a relationship between DRD4 genotypes 

and risk-taking behaviour of female great tits in urban and forest habitats? 

11:20 – 11:35  Csöppü Gabriella, Fülöp Attila, Németh Zoltán, Kocsis Bianka, Deák-Molnár Bettina, Bozsoky 

Tímea és Barta Zoltán: A dominancia státusz és személyiség közötti kapcsolat, valamint a 

begyfolt, mint státuszjelző tollazati szignál vizsgálata szabadon élő mezei verebeknél 

(Passer montanus) 

11:35 – 11:50  Horváth Gergely, Sztruhala Sára Sarolta, Balázs Gergely and Herczeg Gábor: Population 

divergence in aggregation and sheltering behaviour in surface and cave-adapted Asellus 

aquaticus 

11:50 – 12:05  Szász Eszter, Sarkadi Fanni és Rosivall Balázs: A Trivers–Willard-hipotézis vizsgálata a 

magyar népességben 

12:05: - 12:20 Vékony Kata, Rieger Gabriella és Pongrácz Péter: The connection between dogs' aggressive 

tendencies and social learning 

 

  

http://www.nyerges-sport.hu/
http://www.vadonleső.hu/
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DECEMBER 5., SZOMBAT (délután) 

ELŐADÁSOK (12+3) – PRESENTATIONS (szekcióvezető: KUBINYI ENIKŐ) 

 

13:20 – 13:35  Ozogány Katalin, Nagy Máté, Kerekes Viola és Barta Zoltán: A hortobágyi Przewalski-lovak 

csoportos viselkedésének megfigyelése drónokkal 

13:35 – 13:50  Lenkei Rita, Faragó Tamás, Zsilák Borbála és Pongrácz Péter: The body as an obstacle: Body 

awareness in dogs (Canis familiaris) 

13:50 – 14:05  Zsófia Tóth, Zsolt Varga, Gábor Rédai, Péter Imre Fábián and Ádám Zoltán Lendvai: Insulin-

like growth factor 1 has a negative impact on parental care 

14:05 – 14:20  Pap Tibor István, Varga Barbara, Szabó Rubina Tünde, Pacz Marcell, Podmaniczky Béla és 

Kovács-Weber Mária:  A megvilágítás hatása pecsenyecsirkék viselkedésére és az ezzel 

összefüggésbe hozható termelési paraméterekre 

14:20 – 14:35  Muhzina Shajid Pyari, Stefania Uccheddu, Lenkei Rita és Pongrácz Péter: Indoor-only cats 

show more intense reaction than indoor-outdoor cats to stimuli that show resemblance to 

prey 

14:35 – 14:50  Dóra Holly, János Ujszegi, Dávid Herczeg, Andrea Kásler and Attila Hettyey: Kitridiomikózis 

elleni hőkezelés hatékonysága frissen átalakult barna varangyok (Bufo bufo) esetében 

14:50 – 15:05  Kerekes Viola, Sándor István, Ozogány Katalin és Barta Zoltán: A Przewalski ló hortobágyi 

állományának változása az elmúlt 20 évben 

 

15:05 – A Konferencia lezárása (Closing of the Conference) 

 

16:00 ZÁRÁS (Closing) 
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PLENÁRIS ELŐADÁS 

 

Megfontolva vagy sietve? Életmenet-stratégiák változó környezetben 

 

Samu Ferenc, feri.samu@gmail.com 

Agrártudományi Kutatóközpont, Növényvédelmi Intézet, Budapest 

 

Kiss Balázs 

Agrártudományi Kutatóközpont, Növényvédelmi Intézet, Budapest 

 

Rádai Zoltán 

Lendület Vegetáció- és Magbank Dinamikai Kutatócsoport, Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai 

és Botanikai Intézet, Vácrátót 

 

Különösen a rövid generációs idejű fajoknál fontos, hogy életmenet tulajdonságaik 

összhangban legyenek környezetük szezonális abiotikus változásaival, bele érteve az 

időjárás variabilitását és egyéb zavarási mintázatokat. Az életmenet adaptációk egyik 

ritka fajtáját, a „kohorsz hasadást „egy agrárkörnyezetben gyakori pókfajnál, a pusztai 

farkaspóknál (Pardosa agrestis) mutattuk ki. Esettanulmányok sorozatának főbb 

eredményein keresztül, részben stabilabb környezetben élő rokonfajjal 

összehasonlításban, mutatjuk be ezen életmenet alkalmazkodás jó néhány aspektusát. 
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PLENÁRIS ELŐADÁS 

 

When attacking is not the best defense:  

acoustic adaptations in a host-parasite system 

 

Attila Marton, martonattila2010@gmail.com 

Department of Evolutionary Zoology and Human Biology, University of Debrecen 

 

Miklós Bán, banm@vocs.unideb.hu 

MTA-DE Behavioral Ecology Research Group, Department of Evolutionary Zoology and 

Human Biology, University of Debrecen 

 

Csaba Moskát, moskat.csaba@nhmus.hu 

MTA-ELTE-MTM Ecology Research Group, Hungarian Natural History Museum 

 

The mutually antagonistic processes between brood parasites and their hosts have led 

to such spectacular adaptations and counter-adaptations, that it captivated the interest 

of many ornithologists, evolutionary biologists and behavioral ecologists over the past 

40 years. The strong selective pressure associated with brood parasitism has led to the 

development of a large variety of defenses in hosts, which in turn, selected for brood 

parasites capable for countering these defenses. A significant part of the early studies 

regarding brood parasitism centered around common cuckoos (Cuculus canorus), and 

focused on the visual adaptation of these systems. Such visual adaptations are the egg 

mimicry of brood parasites and the ability of hosts to recognize parasitic eggs, or the 

hawk-mimicry of adult cuckoos. In contrast, the vocalization between adult cuckoos, and 

the sound-based adaptations and counter-adaptations between brood parasites and 

their hosts have come into the limelight of research only recently. We performed several 

field experiments in the past years in order to widen our understanding regarding these 

issues. Our results show that (1) cuckoo males are able to distinguish foreign males 

from neighboring males, (2) the vocalization of female cuckoos’ functions both as a 

territorial marker and as a deterrent of mobbing hosts during laying, and (3) the 

otherwise useful alarm calls of the hosts can serve as a signal to female cuckoo during 

nest searching. Our results show that the characteristically simple vocalization of 

common cuckoos plays an important role in conspecific communication, and it also has 

an adaptive value by reducing the nest defense of host species. 

 

 

 

 

 

 

mailto:martonattila2010@gmail.com


XXII. MET Konferencia 2020  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

9 

PLENÁRIS ELŐADÁS 

 

Evolutionary biology meets biomedical research: Zebrafish as a model of 

complex cognitive processes 

 

Róbert Gerlai, robert_gerlai@yahoo.com 

Canada, University of Toronto Mississauga 

  

Learning is perhaps one of the most complex biological phenomena. Its behavioural and 

neurobiological mechanisms have been investigated in a large number of laboratories. 

By now, hundreds of molecular players underlying learning and memory have been 

identified. This, however, represents only the tip of the iceberg, and thus concerted 

efforts are being made to discover the remaining, potentially thousands of, genes and 

biochemical interactions involved. The zebrafish is a simple vertebrate laboratory 

organism that could advance our knowledge in this research area. In this talk, I explain 

why this evolutionarily ancient organism may allow us to discover fundamental, core 

mechanisms of learning and memory. I present a few preliminary experimental 

examples to show why the zebrafish may be a good model in terms of face, predictive 

and construct validity. My talk will focus on an important form of learning, relational 

learning. Its goal is to demonstrate that even fish may be appropriate in biomedical 

research to investigate complex cognitive functions like episodic/declarative/relational 

learning and memory. 

  

mailto:robert_gerlai@yahoo.com
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PLENÁRIS ELŐADÁS 

 

Are dog brains tuned to humans? 

 

Attila Andics, attila.andics@gmail.com  

 ELTE Department of Ethology; MTA-ELTE 'Lendület' Neuroethology of Communication 

Research Group  

 

Dogs navigate efficiently in the human social niche. Whether their human 

communicative cue reading performance is supported by neural processing preferences 

is largely unknown. Are dog brains, as a consequence of domestication and/or living 

with humans, specialized in human faces and voices, similarly to our brains? And do 

dogs exhibit brain sensitivities to some stimulus parameters that are specific and central 

to speech? In this talk I overview our latest awake dog EEG and fMRI findings on this 

topic. I argue that despite evidence for certain neural preferences for processing 

information about others and also for a human-analogue speech processing hierarchy, 

no results to date demonstrate that dog brains would be tuned to humans. I also present 

how and why we plan to further investigate this. 
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PLENÁRIS ELŐADÁS  

 

A szívfrekvencia-változékonyság és szerepe az etológiában 

 

Nyerges-Bohák Zsófia, zsofia@bohak.hu 

NAIK ATHK, http://www.nyerges-sport.hu 

 

Tóthné Maros Katalin, katalin.maros65@gmail.com 

SZIE  

 

Kovács Levente, kovacs.levente@athk.naik.hu  

NAIK ATHK  

 

A környezetből érkező ingerek hatására a szív folyamatosan és nagyon rövid idő alatt 

frekvencia-változásokkal reagál (vagyis folyamatos készenlétben van). Ez azt jelenti, 

hogy a szívverések között eltelő időintervallumok, bár egyszerűen hallgatózva 

egyformának tűnnek, valójában sosem azok. Milliszekundum pontosságú méréssel 

kiderül, hogy szinte sosem ugyanannyi idő telik el az első és a második szívverés között, 

mint utána a második és a harmadik között, és tovább. Ez a jelenség a szívfrekvencia-

változékonyság (Heart Rate Variability - HRV), ami tehát az állatok szervezetét 

(gyakorlatilag folyamatosan) érő apró külső és belső ingerek hatására alakul ki. 

Kimutatták, hogy ennek a változékonyságnak az érzékenysége és mintázata 

elsősorban a vegetatív idegrendszer szimpatikus és paraszimpatikus kölcsönhatásain 

múlik, és mint ilyen, az aktuális stressz-szintről is értékes információkat ad. A magas 

HRV, vagyis a szív magas reakciókészsége jó egészségre, kiegyensúlyozott 

homeosztázisra és megfelelő fitneszre utal, míg a csökkent HRV a stresszhez és a 

fáradtsághoz kapcsolódik. A HRV összességében úgy tekinthető, mint a szervezetet 

érő teljes terhelés holisztikus mérőszáma, ami rövidtávon az akut stressz értékelésére 

is alkalmas, míg hosszabb távon a tartásmód, az alvás, a táplálkozás, a mentális és 

érzelmi stressz állatra gyakorolt összhatását is tükrözi. Mindezek miatt, és mert a mérés 

non invazív, a HRV elemzés az utóbbi évtizedben az etológiai stressz kutatások egyik 

meghatározó vizsgálati eszközévé vált.  

Az előadás során ismertetem a HRV vizsgálatok módszertanát, az elemzés lehetőségeit 

és az eredmények értékelésének alapjait. Ezután bemutatok néhány érdekes kísérletet, 

amelyek során HRV elemzéssel értékelték különböző állatfajokban az egyes 

helyzetekhez kapcsolódó stressz reakciók erősségét, lefolyását. Összefoglalom végül 

a HRV vizsgálatok előnyeit, esetleges korlátait, illetve a HRV vizsgálatokhoz kapcsolódó 

kutatások további lehetőségeit. 

 

 

 

http://www.nyerges-sport.hu/
mailto:zsofia@bohak.hu
http://www.nyerges-sport.hu/
mailto:katalin.maros65@gmail.com
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AZ ÉV IFJÚ VISELKEDÉSKUTATÓJA DÍJ NYERTESE: UJHEGYI NIKOLETT 

 

Az antropogén környezeti ártalmak hatásainak vizsgálata védett kétéltű fajokon 

 

Ujhegyi Nikolett, ujhegyi.nikolett@gmail.com 

 

 Lendület Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport,  

Növényvédelmi Intézet, Agrártudományi Kutatóközpont 

 

 Témavezető:  

Dr. Bókony Veronika 

 

Szakmai háttér és kutatási terület rövid összefoglalása  

Az emberi terjeszkedéssel a környezetbe kibocsájtott szennyezőanyagok mennyisége 

is nő, melyek a talajban és felszíni vizekben feldúsulhatnak, károsítva a vadon élő 

szervezeteket. A szennyezőanyagok egy csoportját endokrin diszruptor kemikáliáknak 

(EDC) nevezzük, melyek beavatkoznak a hormonális rendszerbe, így befolyásolhatják 

az egyedek fejlődését, viselkedését és a populációk szaporodási sikerességét. A 

kétéltűek életének bizonyos fázisai vízhez kötöttek, fiatal korban, néhány hét alatt 

kifejlődő ivarszervük kémiai hatásokra érzékeny. Ezért esetükben különösen fontosak 

az EDC hatástanulmányok. Az EDC-k és az élőhelyi változások akut, vagy krónikus 

stresszhatást fejthetnek ki, melyek az ivarszervek fejlődésén túl az állatok élettani 

folyamataira, táplálkozására is hatással lehetnek, csökkentve az egyedi fitneszt. Ez 

tovább ronthatja az amúgy is sérülékeny populációk fennmaradási esélyeit. Ebben a 

témakörben 2020-ban négy Q1-es cikket publikáltam (lásd 1-4. vizsgálat alább, melyek 

mindegyikében jelentős szerepet töltöttem be: többek között az állatok fenotípusos 

ivarának boncolásos meghatározását és a hormonminták gyűjtését), és egy 

viselkedéses laborkísérletet végeztem el önállóan (5. vizsgálat). 

 

1. Az EDC-k hatása az állatok ivararányára és fitneszére  

V. Bókony, V. Verebélyi, N. Ujhegyi, Z. Mikó, E. Nemesházi, M. Szederkényi, S. Orf, E. 

Vitányi, and Á. M. Móricz, “Effects of two little-studied environmental pollutants on early 

development in anurans,” ENVIRONMENTAL POLLUTION, vol. 260: 114078, 2020.  

Ebben a kísérletben a karbamazepin gyógyszerhatóanyag és terbutilazin gyomirtószer 

kétéltűek ivari fejlődésére és számos egyéb, fitneszt befolyásoló tulajdonságaira 

gyakorolt hatásait vizsgáltuk. Mindkét vegyület gyakori és perzisztens a természetes 

vizekben, ám kétéltűekre gyakorolt hatásaikat eddig alig kutatták. 2018-ban laborban 

nevelt barna varangyok és erdei béka ebihalak egy részét ezen vegyületek két 

ökológiailag releváns koncentrációjának valamelyikével kezeltük. Az átalakulás után 

néhány hónapig nevelt kis békákból eutanáziát követően a gonádok alapján 

megállapítottuk a kezelési csoportok ivararányát. A két szennyezőanyag közül egyik 

sem befolyásolta az állatok fejlődési rátáját, vagy ivararányát, ugyanakkor a terbutilazin 

csökkentette az aktivitást és a zsírraktárakat, a karbamazepin pedig csökkentette a 



XXII. MET Konferencia 2020  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

13 

varangyok méregtermelését. Tehát megállapítható, hogy ezen szennyezőanyagok 

károsíthatják az egyéni fitneszt. 

 

2) Színmérés, mint potenciálisan használható fenotípusos ivarmeghatározási 

módszer tesztelése  

N. Ujhegyi and V. Bókony, “Skin coloration as a possible non-invasive marker for 

skewed sex ratios and gonadal abnormalities in immature common toads (Bufo bufo),” 

ECOLOGICAL INDICATORS, vol. 113, p. 106175, 2020.  

A szennyezőanyagok befolyásolhatják a kétéltűek ivarszervének kialakulását, 

szélsőséges esetben ivarváltást okozva, melynek detektálása a természetben fontos 

lenne, ugyanakkor a fiatal barna varangyok ivari elkülönítésére jelenleg nincs ismert 

szakirodalom. Laborban nevelt fiatal állatok háti színéről fotókat készítettünk, majd 

Adobe Photoshoppal megmértük az egyedek "hue", "saturation", és "brightness" 

értékét, és összevetettük az egyedek ivarával, valamint az ebihal korban kapott 

kezelésekkel (glifozát gyomirtószer, illetve etinilösztradiol). A hímek sárgábbak és 

fényesebbek, a nőstények pirosabbak voltak. A mérést megelőzően az állatokat 

szubjektív kategóriákba soroltam, majd ezeket összevetettük az objektív színmérés 

eredményével és megpróbáltuk prediktálni az ivarokat a szubjektív színek alapján. A 

„zöld” csoportot leginkább a hímek, míg a „piros” csoportot leginkább a nőstények 

jellemezték. Az általunk vizsgált EDC-s kezelések nem hatottak közvetlenül a 

színezetre, ugyanakkor az etinilösztradiol teljes feminizációt okozott. Bár a színezet 

mérése eredményeink szerint nem alkalmas egyedek ivarának meghatározására, 

alkalmas lehet különböző populációk összehasonlítására és erősen eltolt ivararányok 

észlelésére. 

 

3) Ivarváltás erdei békáknál különböző élőhelyeken  

E. Nemesházi, Z. Gál, N. Ujhegyi, V. Verebélyi, Z. Mikó, B. Üveges, K. K. Lefler, D. L. 

Jeffries, O. I. Hoffmann, and V. Bókony, “Novel genetic sex markers reveal high 

frequency of sex reversal in wild populations of the agile frog (Rana dalmatina) 

associated with anthropogenic land use,” MOLECULAR ECOLOGY, vol. 29, no. 19, pp. 

3607–3621, 2020.  

Az egyedfejlődés kezdetén tapasztalt környezeti stresszhatások, köztük a magas 

hőmérséklet vagy EDC-k ivarváltást okozhatnak, azaz a genetikai ivarral ellentétes 

fenotípusos ivar kialakulását, azonban ennek előfordulási gyakoriságát a természetben 

nagyon kevés fajban ismerjük. Ennek vizsgálatára kidolgoztunk és validáltunk egy 

molekuláris markert, amellyel az erdei békák genetikai ivara megállapítható. Laborban 

felnevelt és kezelést nem kapott 125 fiatal állatból 6 esetben történt maszkulinizáció. 

Ezek az egyedek gyengébb kondícióval rendelkeztek, ami utalhat stressz okozta 

ivarváltásra. Mezőgazdasági, természetes és városi területekről származó 162 felnőtt 

egyed esetében azt találtuk, hogy a fenotípusos hímek 20%-a nőstény genotípusú. Az 

ivarváltott egyedek gyakrabban származtak antropogén élőhelyekről, legmagasabb 

arányban mezőgazdasági területek közeléből. Eredményeink azt sugallják, hogy 

hazánkban is nagyobb arányban fordulhatnak elő ivart váltott egyedek, és ennek a 
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jelenségnek az elterjedése az antropogén környezeti változásokkal a jövőben 

növekedhet.  

 

4) Antropogén élőhely-átalakítás hatása az ebihalak stresszhormonszintjére  

V. Bókony, N. Ujhegyi, K. Á. Hamow, J. Bosch, B. Thumsová, J. Vörös, A. S. Aspbury, 

and C. R. Gabor, “Stressed tadpoles mount more efficient glucocorticoid negative 

feedback in anthropogenic habitats due to phenotypic plasticity,” SCIENCE OF THE 

TOTAL ENVIRONMENT, vol. 753: 141896, 2021.  

A szennyezőanyagok élettani stresszt okozhatnak, melynek egyik jele lehet a 

megnövekedett kortikoszteron szint, ami befolyásolja az immunrendszert és tartós 

fennállása negatív hatással lehet az állatok viselkedésére és szaporodására egyaránt. 

Egy nem-invazív módszer segítségével különböző populációk egészsége és környezeti 

állapotuk közötti összefüggéseket vizsgáltuk. Természetes, mezőgazdasági és városi 

területekről gyűjtöttünk ebihalakat 2019-ben 9 tóból. Az állatok egy részét 

mezokozmoszokban neveltük ("common garden"), a többi hasonló stádiumú ebihalat a 

saját környezetükben, terepen vizsgáltuk. Minden egyedtől 3 db, vizeletet tartalmazó 

vízmintát vettünk: egyet közvetlenül a befogás után, egyet egy akut stresszhatást 

(rázást) követően, és egyet egy egyórás megnyugvási idő után. A városi tavakban élő 

ebihalak alap kortikoszteron szintje magasabb volt, mint a másik két élőhelytípusban 

élőké. Az egyedek minden élőhelytípusban hormonálisan reagáltak a stresszre és a 

hormonszintjük visszaállt a stressz elmúltával, ám az antropogén élőhelyekről származó 

állatok a rázást követően gyorsabban csökkentették vissza hormonszintjüket a 

természetes élőhelyekben élő állatokhoz képest. A mezokozmoszokban élő ebihalak 

kortikoszteron szintjében nem volt különbség aszerint, hogy milyen élőhelyről 

származtak eredetileg. Ez azt jelzi, hogy a természetes populációkban megfigyelt 

különbségek az aktuális környezeti tényezők hatására jönnek létre, az antropogén 

területeken élő egyedek hatékonyabban tudják szabályozni hormonszintjüket.  

 

5) Fény és zaj szennyezés hatása a kétéltűek táplálkozásra adott válaszára  

N. Ujhegyi, B. Bombay, V. Bókony „Tolerant toadlets: anthropogenic noise and light 

pollution increases feeding efficiency in juvenile common toads (Bufo bufo)”. Society for 

Integrative and Comparative Biology virtual meeting, Washington, 2021.01.03-02.28 

(előadás – absztrakt beküldve)  

Az urbanizációval együtt a fény- és zajszennyezés mértéke is növekedik, mely 

stresszhatásként jelentkezhet és károsan befolyásolhatja az állatok élettani folyamatait 

és viselkedését, például a táplálkozási sikerüket. Fiatal barna varangyok esetében azt 

vizsgáltuk, hogy a táplálkozási rátájuk változik-e éjszakai fény, illetve nappali 

zajszennyezés hatására. Azt tapasztaltuk, hogy antropogén hatás következtében 

függetlenül attól, hogy éjszaka vagy nappal táplálkoztak az egyedek, több tücsköt 

fogyasztottak, mint a kontroll napon. Azok az egyedek, amelyek erősebben reagáltak 

az egyik zavarásra, a másikra is erősebb viselkedési választ mutattak. Eredményeink 

azt sugallják, hogy az egyedek konzisztensen különböznek az antropogén 

stresszhatásokra való viselkedési érzékenységükben. A kísérletben hormonmintákat is 

gyűjtöttük, amelyek elemzésével a továbbiakban vizsgálni fogjuk, hogy a zavarásra 
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adott viselkedési válaszok egyedek közötti változatosságát magyarázza-e a 

kortikoszteron szintjük és hormonális stresszérzékenységük.  

 

Jövőbeli tervek  

Mivel egyre több szennyezőanyag található vizeinkben, és ezek számos élőlényre (nem 

csak a kétéltűekre) gyakorolhatnak káros hatást akár az egyedek viselkedésének 

megváltoztatásával, a jövőben szeretném több EDC önálló, illetve a környezet 

megváltozásával, stressz hatásával létrejött lehetséges interakcióját vizsgálni. Egy 

sikeres doktori eljárást követően saját pályázatokat szeretnék benyújtani erre a fontos 

témára, esetleg más sérülékeny fajokon is megvizsgálni hatásukat, illetve további nem-

invazív módszereket tesztelni, hogy az amúgy is veszélyeztetett fajokkal kapcsolatos 

vizsgálatok ne az állatok életének kioltásával járjanak. A kapott eredményeinket minél 

szélesebb (tudományos és ismeretterjesztő) körben szándékozom publikálni, hogy 

hozzájárulhassanak gyakorlati természetvédelmi beavatkozásokhoz, vagy kezelési 

tervek előállításához. 
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Evolution of terrestrial reproduction in salamanders 

 

Balázs Vági, bi.vagi@gmail.com 

University of Debrecen 

 

Zsolt Végvári, zsolt.vegvari@gmail.com 

Ökológiai Kutatóközpont, Duna-kutató Intézet  

  

Dan Marsh, dcm46@bath.ac.uk 

United Kingdom, University of Bath 

 

Gergely Katona, gergelykatona88@gmail.com 

University of Debrecen 

 

András Liker, andras.liker@gmail.com 

University of Pannonia 

 

Robert P. Freckleton, r.freckleton@sheffield.ac.uk 

United Kingdom, University of Sheffield  

 

Tamás Székely, bssts@bath.ac.uk 

United Kingdom, University of Bath 

 

Conquering a hostile environment is often challenging, but can be rewarded by success 

in evolutionary terms. In urodeles (salamanders, newts and allies) terrestrial egg-laying 

evolved multiple times, giving rise to their largest radiations. Despite its evolutionary 

significance, our knowledge about the evolution of terrestrial reproduction in this group 

is limited. Here we investigate the importance of reproductive output and parental care 

(both proved crucial in frogs, the sister-group of urodeles) in the evolution of terrestriality. 

Using more than 500 species of urodeles from all the 10 families, we detected 

evolutionary transitions by ancestral state reconstructions and tested the associations 

between egg size, clutch volume, parental care, breeding habitat and terrestriality using 

phylogenetically controlled comparative analyses. We show that terrestrial breeders 

have smaller clutches, and produce larger eggs than pond-breeders, but not larger ones 

than stream-breeders. Terrestrial egg-laying evolved only in internal fertilizers in still and 

flowing water alike, and it is associated with female-only care, whereas externally 

fertilized aquatic clutches are exclusively cared by the male only. Terrestrial 

reproduction evolved through a semi-terrestrial state which retained aquatic larvae. Our 

study highlights that parental care is a key evolutionary innovation that facilitate 

expansion into new potentially hostile environments. 
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Our understanding on how widespread reproductive senescence is in the wild and how 

the onset and rate of reproductive senescence vary among species in relation to life 

histories and lifestyles is currently limited. More specifically, whether the species-

specific degree of sociality is linked to the occurrence, onset and rate of reproductive 

senescence remains unknown. Here, we investigate these questions using phylogenetic 

comparative analyses across 36 bird and 101 mammal species encompassing a wide 

array of life histories, lifestyles and social traits. We found that female reproductive 

senescence (1) is widespread and occurs with similar frequency (about two thirds) in 

birds and mammals; (2) occurs later in life and is slower in birds than in similar-sized 

mammals; (3) occurs later in life and is slower with an increasingly slower pace of life in 

both vertebrate classes; and (4) is only weakly associated, if any, with the degree of 

sociality in both classes after accounting for the effect of body size and pace of life. 

However, when allowing for species differences in pace of life, a higher degree of 

sociality was associated with later and weaker reproductive senescence in females, 

which suggests that degree of sociality is indirectly related to reproductive senescence 

via the pace of life. 
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1Behavioral Ecology Research Group, Center for Natural Science, University of Pannonia, 

2MTA PE Evolutionary Ecology Research Group, University of Pannonia 

 

Urban areas increase all over the world. Cities differ from natural habitats in many 

environmental features that influence the characteristics of animals living there. For 

example, birds commonly start their breeding earlier and usually fledge fewer offspring 

in cities than in non-urban habitats. However, the longer breeding seasons may allow 

females to start second breeding with increased probability, which may reduce the 

habitat differences in reproductive success most studies have reported.  

In this study, we tested in great tits (Parus major) whether the breeding habitat, females’ 

age, clutch initiation date, and success of first seasonal clutch influence the probability 

of double- brooding (i.e. laying two clutches in the same season). We also compared 

the total number of annually fledged chicks (including both the first and second broods) 

per female between urban and forest habitats. We recorded 822 breeding attempts of 

387 individually identified female great tits from two urban (Veszprém, Balatonfüred) and 

two forest sites (Szentgál, Vilma- puszta) from 2013 to 2019.  

The probability of double brooding was higher in urban (44% of females) than in forest 

great tit populations (36%) and the difference was marginally non-significant. First-year 

females produced second brood with a lower probability than older females. Double-

brooded females laid their first eggs earlier than single-brooded females, and there was 

a marginally non-significant trend for a higher probability of double-brooding in females 

whose first brood failed. However, the increased frequency of double-brooding does not 

eliminate the habitat difference in reproductive success: urban females produced 

significantly fewer fledglings annually than their forest conspecifics, this difference was 

present both within single- and double-brooded females and double-brooded urban 

females had a similar number of fledglings as single-brooded forest females.  

In conclusion, female great tits have a higher probability to decide to produce a second 

brood in urban than forest habitats, although this cannot compensate for their reduced 

reproductive success per brood, which is most likely caused by inadequate nestling food 

in the cities. In addition to habitat, female traits like age, and the timing and success of 

their first clutch have a significant effect on the probability of double-brooding in this 

species. 
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Socio-ecological factors shape the opportunity for polygyny  

in a migratory songbird 
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Estación Biológica de Doñana, Spain 

 

Why females pair with already mated males and the mechanisms behind variation in 

such polygynous events within and across populations and years remain open 

questions. Here, we used a 19-year data set from a pied flycatcher (Ficedula hypoleuca) 

population to investigate, through local networks of breeding pairs, the socio-ecological 

factors related to the probability of being involved in a polygynous event in both sexes. 

Then, we examined how the breeding contexts experienced by individuals shaped the 

spatial and temporal separation between broods of polygamous males. The probability 

of polygyny decreased with the distance between nests. Indeed, secondary females 

were often close neighbors of primary females, although the distance between both 

nests increased slightly with increasing synchrony between them. The probability of 

polygyny was also related to the breeding time of individuals because early breeding 

males were more likely to become polygynous with late-breeding females. Throughout 

the season, there was substantial variation in the temporal separation between primary 

and secondary broods, and this separation was, in turn, related to the breeding 

asynchrony of the polygamous males (in the primary nest) relative to the neighbors. 

Polygynous males that bred late relative to their neighbors had a short time window to 

attract a second female and, thus, the breeding interval between their primary and 

secondary broods was reduced. Overall, the spatial proximity between polygynous 

males’ broods and, if the opportunity existed, their temporal staggering are compatible 

with a male strategy to maximize paternity and reduce the costs of caring for two broods, 

though the effect of female’s interest, either primary or secondary, cannot be fully ruled 

out. We highlight that a comprehensive assessment of the breeding contexts faced by 

individuals is essential to understand mating decisions and reconcile the discrepancies 

raised by previous work on social polygyny. 
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Sex reversal is a mismatch between genetic sex (sex chromosomes) and phenotypic 

sex (reproductive organs and secondary sexual traits). It can be induced in various 

ectothermic vertebrates by environmental perturbations, such as extreme temperatures 

or chemical pollution, experienced during embryonic or larval development. Theoretical 

studies and recently emerging empirical evidence suggest that sex reversal may be 

widespread in nature and may impact individual fitness and population dynamics. So 

far, however, little is known about the frequency of sex reversal in natural populations, 

and even less about the performance of sex-reversed individuals in fitness-related traits 

compared to their conspecifics with concordant sex. We developed a novel molecular 

marker set for diagnosing genetic sex in agile frogs (Rana dalmatina) and investigated 

sex reversal in wild populations as well as in laboratory experiments. We found that 20% 

of phenotypic males had female genotype among adults from 11 populations in North-

Central Hungary. These sex-reversed individuals occurred more frequently in 

agricultural and urban areas than in woodland habitats. Adult body mass in the wild did 

not differ between sex-reversed and concordant males; however, juvenile body mass 

was reduced in sex-reversed individuals in two laboratory experiments. Furthermore, 

individuals that underwent spontaneous sex reversal in the lab exhibited several 

symptoms of poor physiological condition and altered behavior (reduced exploration rate 

and abnormal anti-predatory response). When sex reversal was triggered by high 

developmental temperature, it was accompanied by delayed metamorphosis, 

decreased body mass at metamorphosis, and reduced fat stores. These results suggest 

that sex reversal may be facilitated by anthropogenic stressors and is associated with 

inferior fitness prospects, as sex-reversed individuals may have low chances of 
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surviving the first hibernation. Those that survive to adulthood, however, may participate 

in breeding, which may have far-reaching consequences for demography and evolution. 

The authors were supported by the National Research, Development and Innovation Office (K115402 & 

135016 to V.B., K124708 to O.I.H.), the János Bolyai Research Scholarship of the Hungarian Academy 
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Innovation and Technology from the source of the National Research, Development and Innovation Fund 

(“Bolyai+ Scholarship” to V.B.), and the Ministry of Human Capacities (National Program for Talent of 

Hungary, NTP-NFTÖ-18-B-0412 to V.V., NTP-NFTÖ-17-B-0317 to E.N.). 

  



XXII. MET Konferencia 2020  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

22 

Batrachochytrium dendrobatidis fertőzés hatása három hazai kétéltűfaj 

stresszhormon-szintjére 
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1ATK NÖVI Lendület Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport 
2Klinikai Immunológiai Tanszék, Debreceni Egyetem 

 

A Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) egy rajzóspórás gomba, amely a kitridiomikózis 

nevű fertőző betegséget okozza kétéltűeknél. A Bd magas virulenciájának és széles 

gazdaspektrumának köszönhetően világszerte elterjedt, és már több száz kétéltűfaj 

esetében okozott komoly állománycsökkenést vagy kihalást. A fertőzés hatására 

megemelkedhet a gazda egyedek stresszhormon (kortikoszteron, CORT) szintje, így 

annak nem-invazív módszerrel történő mérése alkalmas lehet a fertőzés kimutatására. 

Egy ilyen eljárás kifejezetten előnyös lenne, mivel ebihalakban a Bd kimutatására 

hagyományosan alkalmazott nem-invazív módszerek hatékonysága alacsony, a 

megbízható eredményt adó módszerek pedig az egyedek elpusztítását igénylik, így nem 

teszik lehetővé a fertőzés lefolyásának hosszú távú vizsgálatát. Kísérletünk során barna 

varangy (Bufo bufo), erdei béka (Rana dalmatina) és zöld levelibéka (Hyla arborea) 

ebihalakat és fiatal átalakult egyedeket fertőztünk Bd-vel, majd az állatok tartóvizéből 

mértük a CORT-ürítés mértéket kompetitív ELISA segítségével. A Bd-fertőzöttséget 

szövetmintákból, qPCR-rel határoztuk meg. Az elemzések során faj és fejlődési stádium 

szerint összehasonlítottuk a fertőzött állatok és nem fertőzött kontroll egyedek CORT-

ürítését, valamint a CORT-szintet az egyedek tényleges Bd-fertőzöttségével. 

Eredményeink szerint a Bd-vel fertőzött barna varangyok CORT termelése mindkét 

fejlődési stádiumban fokozottabb volt a nem fertőzöttekéhez képest, továbbá a fertőzési 

intenzitással a CORT-termelés mértéke is növekvő tendenciát mutatott. Az erdei békák 

és a zöld levelibékák esetében egyik fejlődési stádiumban sem találtunk összefüggést 

a Bd-fertőzöttség megléte és a fertőzés intenzitása, valamint a CORT-ürítés mértéke 

között. A CORT-szint meghatározása egyik faj esetében sem mutatkozott alkalmasnak 

a Bd-fertőzés meglétének illetve intenzitásának becslésére. Bár a fertőzött barna 

varangyok több CORT-ot ürítettek a nem fertőzöttekhez képest, a két csoport közötti 

nagymértékű átfedés miatt ennél a fajnál sem lehet a CORT-szint alapján megbízhatóan 

következtetni a fertőzöttségre. 
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Parasites are tiring but in different ways:  

species-related effects of avian malaria on their bird host 

 

 Ágh Nóra Czikkelyné, czikkelyne.agh.nora@gmail.com 

MTA-PE Evolutionary Ecology Research Group; UVMB, Department of Ecology,  

Conservation Genetics Research Group 
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Tibor Csörgő, tibor.csorgo@ttk.elte.hu 

Eötvös Loránd University, Department of Anatomy Cell- and Developmental Biology 

 

Eszter Szöllősi, szeszter@caesar.elte.hu 

Eötvös Loránd University, Department of Systematic Zoology and Ecology,  

Behavioural Ecology Group 

 

 Haemosporidian blood parasites are generally used in evolutionary ecological studies 

to explore their effects on the life history traits of their bird hosts, however, their effects 

on bird migration is less studied. In our research, we tested the relationship between 

infection per genera or the most common lineages and biometrical traits, condition and 

the possible shifts in the timing of autumn migration in the European Robin.  

We found that individuals infected with P-Turdus1 were heavier on average and 

juveniles infected with P-Turdus1 had higher probability of having a visible fat. On the 

other hand, H-Robin1 infected adult birds had lower probability of having a visible fat. 

Parasites caused a delay in the timing of migration so that juveniles infected with 

Haemoproteus and Plasmodium sp. arrived 10 days and 7 days later, respectively. 

When we analysed the effects of the lineages separately, individuals infected with P-

Turdus1 arrived significantly ca. 12 days later than non-infected ones, while infection 

with H-Robin1 caused a 10 day-delay but only in the case of juveniles.  

To summarize, our findings suggest that blood parasites could strongly affect the body 

condition and/or the timing of migration of Robins and their effects can be genera- and 

lineage-specific as well. 
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Dogs’ brains differentially respond to emotionally valenced human and dog 

vocalisations; A non-invasive event-related potential study 

 

Huba Eleőd, eleodhuba@gmail.com 

Department of Ethology, ELTE 

 

Anna Bálint, nani.balint@gmail.com 

Department of Ethology, ELTE; MTA-ELTE Comparative Ethology Research Group 

 

Lilla Magyari, lillamagyari@gmail.com 

Department of Ethology,ELTE; MTA-ELTE “Lendület” Neuroethology of Communication 

Research Group, ELTE 

 

Márta Gácsi, marta.gacsi@gmail.com 

Department of Ethology, ELTE; MTAELTE Comparative Ethology Research Group 

 

For social species, the ability to recognize, process and react to emotional stimuli is 

crucial for survival. Given the importance of such stimuli, it can be expected that there 

is a specialised neural processing mechanism behind emotion recognition. In the 

present study we explore neural mechanisms behind conspecific and interspecific 

emotion recognition of dogs, a species that has adapted to the human social 

environment. While dogs are known to excel in recognising and utilising human 

emotional expressions, the exploration of the neural components behind such 

behavioural capabilities is still scarce. 

In this study N=17 dogs participated in a non-invasive event-related potential (ERP) 

measurement that provided unique, highly time-sensitive brain-activity data. During the 

measurement, awake dogs listened to pre-recorded vocalizations emitted by humans or 

dogs (species factor) which had been rated by humans as neutral or positive (valence 

factor).  

More positive ERP amplitudes were recorded in response to human compared to dog 

vocalisations in the time window between 250-650 ms after the stimulus onset (p= 

0.013). An interaction of valence × species was also observed in the same time window 

(p=0.004), which however was only present on the centrally positioned (but not on the 

frontal) electrode. 

These results are in line with previous findings demonstrating dogs’ ability to distinguish 

between i) heterospecific and conspecific vocalizations and ii) neutral and positive 

emotional valence of the sounds depending on the species of the stimulus provider, as 

well as iii) shedding light on the spatial and temporal distribution of the brain 

mechanisms responsible for the processing of such stimuli. 
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Bird song structure and social interactions – experimental results  

in the collared flycatcher (Ficedula albicollis) 

 

Sándor Zsebők, zsebok.s@gmail.com 

Centre for Ecological Research 
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Centre for Ecological Research 

 

Gergely Nagy, ngergely@gmail.com 

Centre for Ecological Research 

 

Miklós Laczi, abubillazo@yahoo.co.uk 

Eötvös Loránd University 
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Centre for Ecological Research 

 

László Zsolt Garamszegi, garamszegi.laszlo@okologia.mta.hu 

Centre for Ecological Research 

 

Many animals communicate using acoustic signals containing sequences of discrete 

elements ordered in non-random sequence. However, contrary to human language, we 

know little about the variety and function of sequential organization in these signals. 

Previously we showed that the song of male collared flycatchers (Ficedula albicollis) 

contains long, repeated sequences of syllables so-called motifs, and the sequential 

organization changes through life. However, we had no information about the context-

dependent usage of the sequences. Here, we investigated experimentally the effect of 

social interactions on the sequential structure in the collared flycatcher song. We placed 

male and female dummies on the focal male’s territory to imitate situations of territorial 

intrusion and mate sampling, respectively. Furthermore, we also conducted playback 

experiments to imitate singing neighbours. During the experiments, we recorded the 

songs of focal males, and registered additional, naturally occurred social interactions. 

We quantified the sequential organization by the number of different motif types and the 

average number of motifs. We found that in the presence of females, the songs 

contained less motif types but in higher number from short motifs. Moreover, 

neighbouring songs induced higher number of longer motif types and increased the 

overall number of motifs. These results prove that birds can dynamically change and 

adjust the sequential structure of song according to the social context. 
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Human perception of social dimension in dog and human  

vocal emotion expressions  

 

Tamás Faragó, mustela.nivalis@gmail.com 

Eötvös Loránd University 

 

Bence Ferdinandy, ferdinandy.bence@ttk.elte.hu 

MTA-ELTE Comparative Ethology Research Group 

 

Attila Andics, attila.andics@gmail.com 

MTA-ELTE ‘Lendület’ Neuroethology of Communication Research Group 

 

Vocal emotion expressions provide a way for animals to communicate their inner state 

from a distance and makes possible for listeners to react adaptively. As both the process 

of voice production and its neural control are homologous in mammals, inner states 

affect the calls’ acoustic structure similarly, providing simple general rules of vocal 

emotion encoding not just within but across species too. This opens the way for cross-

species communication even between evolutionarily distant species. In earlier studies it 

was shown that similar acoustic parameters code both valence and intensity of emotion 

expressions across wide range of species, but we do not know much about the third, so 

called social dimension in this regard. While arousal shows the intensity of the inner 

state, valence the emotional load (whether it is positive or negative for the caller), the 

social dimension can be interpreted as a communicative function (also referred as basic 

biological meaning), whether it affects the communicative partner to evoke approaching, 

staying or avoiding as an adaptive reaction. To identify how acoustic parameters are 

linked to this social dimension and whether these associations act similarly across 

species is essential to understand the evolution of vocal communication. To explore this, 

as a first step we created an online questionnaire, where human participants had to 

listen 30 human and 30 dog vocalizations and using a visual analogue scale they had 

to respond whether they would approach to or withdraw from the caller of the sound. 

The sounds were randomly selected from a pool of 100-100 vocalizations that were 

already rated in an earlier study by their presumed valence and arousal. Besides these, 

the average call length, pitch and tonality (HNR) was also known of the sound samples. 

So far 82 participants’ (59 female and 23 male, age range 18-80 with a mean of 40.8 

age) answers were analysed. We used General Linear Mixed Models with ID and Sound 

ID as random factors to analyse the effects of demographic variables of the participants 

(sex, age), the association with perceived valence and arousal and the effects of 

acoustic parameters. Interestingly we found no effect of sex on the overall answers, but 

age had a positive effect on the tendency to approach the sound source. Older 

participants, regardless the species or sound responded more with approach reaction: 

this might be due to an age-related positivity effect. Valence had a significant interaction 

with species, although both in case of human and dog sounds more positive valence 

evoked more approach response, this effect was stronger in case of dog vocalizations. 

Interestingly valence and arousal affected the responses in interaction: positively 

valenced sounds evoked approach regardless their intensity, but in neutral and 
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negatively valenced ones, lower intensity evoked more withdrawal while highly intense 

ones an approach response. In case of the acoustic parameters we found a tonality 

main effect, suggesting that noisier calls among both dog and human sounds evoke 

avoidance while tonal ones a stronger approach. Pitch and call length had an interaction 

effect again independently from the caller species: among long calls high pitched ones 

evoked approach, and low pitched withdrawal, while short calls in general had an 

approach evoking effect. Based on our results we can conclude that species 

independent general rules of acoustic emotion encoding seem to apply to the social 

dimension too. 
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Howl do they react? - A citizen science study on dogs’ reactions to howls 

 

Fanni Lehoczki, lfanna92@gmail.com 

Department of Ethology, Eötvös Loránd University 

 

Tamás Faragó, mustela.nivalis@gmail.com 

Department of Ethology, Eötvös Loránd University 

 

Howling is a common communication signal in wild canids, which can be elicited not 

only by conspecific vocalizations, playback or human imitation of howling, but also by 

artificial stimuli. Dogs also howl in response to different tones, however no studies on 

canines investigated which acoustical features of these sounds elicit the vocal response. 

After testing dogs with wolf howls in our laboratory in a previous study, we aimed to 

compare these reactions with those evoked by synthetized howls, designed based on 

the features of the wolf vocalization. We also aimed to identify acoustical key features 

that play role in inducing howling response. Due to the Covid-19 we had to change our 

method and use a citizen science approach, thus owners who applied conducted the 

playback experiment in their homes following our protocol and sent us the videos of the 

behaviour tests. To be able to compare dogs’ reactions to the two stimuli we used a 

within subject design with two conditions: In the wolf howl condition they heard a 3-

minute-long wolf howling stimulus, while in the artificial howl condition they got a 3-

minute-long artificial howl stimulus. Both stimuli were built up from 3 parts: two 1-minute-

long solo howl series, and a 1-minute-long chorus in between. During the analysis we 

used the occurrence data of different vocalizations and attention related behaviours, 

then we built binomial generalized linear mixed models including the behaviour as a 

response variable, ID as a random factor, the stimulus type, test order and playback 

part.  

Replying with howling, agonistic vocalizations (growls, woofs) and owner-oriented 

vocalizations (barks, yelps) were not affected by the test condition, but the vocal stress 

signals did: the number of dogs used whines increased with the playback parts in the 

wolf howl condition, but not in the artificial condition. Attention related behaviours 

(orientation, head tilt) also were more frequent even during the later playback parts in 

the wolf than in the artificial condition. From the measured acoustical parameters, the 

fundamental frequency and the entropy affected the vocal reactions of the dogs in the 

wolf, but not in the artificial condition, while tonality and jitter in both conditions: lower 

pitched and less noisy sounds elicited more vocal reactions. 

 Our results suggest that although dogs’ responsiveness is similar to wolf and artificial 

howls, the acoustic effects behind these reactions, and the habituation pattern to these 

stimuli are quite different. Based on our experiences citizen science approach can be a 

good opportunity for playback studies as well, as we can set criteria strict enough for 

making the playback test uniformed. 
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Effects of reducing measurement error on the replicability of the  

sleep spindle – learning association in dogs 
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1Eötvös Loránd University, Department of Ethology 

2Institute of Cognitive Neuroscience and Psychology,  

Research Centre for Natural Sciences MTA 

 

A positive correlation between the occurrence of sleep spindles, brief EEG bursts in 

mammalian non-REM sleep, and post-sleep improvement on tasks acquired before 

sleep are an often reported effect in humans, rodents and recently dogs. Although work 

on spindling mechanisms in animal models suggest possible explanations, the effect is 

sometimes contested: The largest to date study in humans could not confirm that sleep 

spindle occurrence is a significant predictor of sleep-dependent learning, while concerns 

arise from the fact that different detection methods diverge in their estimates. We report 

that in dogs, using the same detection criteria across 3 data sets in which variants of the 

same learning protocol were used, a positive association is repeatedly observed. 

Reducing measurement error by averaging dogs’ individual measurements of spindle 

occurrence and learning performance, increased the proportion of significant 

associations. This argues against positive findings being an artefact of measurement 

error interacting with small samples, but invites the possibility that the general underlying 

traits for sleep spindle occurrence and learning ability are responsible for the observed 

effects. 
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Developmental features of sleep electrophysiology in family dogs 
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Advantages of animal models - in particular the family dog - in sleep research are 

evident, however, gaps in knowledge affect the extent to which they can 

comprehensively model human sleep. Age-related differences in neural indices of 

animal sleep, ways in which those resemble developmental differences observed in 

humans, and the age at which dogs reach adulthood, are largely unknown. 

Our aim was to assess, in a large sample (n=60) of 2-14-month-old dogs, whether age 

is associated with differences in sleep macrostructure and non-rapid eye movement 

(NREM) EEG power spectrum and whether these associations vary as a function of 

weight. Sleep was measured in the afternoon, in locations unfamiliar to the subjects, 

and using non-invasive methods. To examine trends with regard to when sleep 

parameters stabilise, data on the analysis sample was supplemented with previously 

obtained data, yielding a larger sample (N=91) with an extended age range (2-30 

months).  

Age was positively associated with time spent in drowsiness between 2 and 8 months 

and negatively associated with time in rapid eye movement (REM) sleep between 2 and 

6 months. Proportion of drowsiness stabilised after 8 and proportion of REM after 6 

months of age. Age was not associated with duration of NREM sleep. Age was 

negatively associated with delta power and positively with theta power activity, with both 

associations apparent between 8 and 14 months. There was an interaction effect 

between weight and age on delta power, where after 8 months, larger dogs had less 

delta activity. In the extended sample, visual examination indicated similar associations 

between age and drowsiness, delta power and theta power and also that age-related 

differences in power spectrum do not stabilise by 14 months. Findings with drowsiness, 

REM, and delta power are consistent with earlier findings in human infants/children and 
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other mammals. Lack of association between age and NREM and the finding with theta 

power activity are inconsistent with prior results in humans.  

Taken together, measured indices of sleep electrophysiology are a good index of 

neurodevelopment in dogs, with some parameters stabilizing in adolescence, and some 

later than 1 year of age. There are both differences and similarities in terms of age-

related variation in sleep macrostructure and power spectrum across humans and dogs. 

The effect of weight remains an area in need of further inquiry for studies specifically 

designed to address this issue. As some age-related changes did not appear to stabilise 

by 14 (or even 30) months, data in future research will need to be quantitatively analysed 

across a broader age range. Further, our results confirm that the central nervous system 

of dogs is not fully mature by 12 months of age. 
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A ’laikus tudomány’ megközelítés – kényszer, vagy lehetőség?  

Váczi Olivér, vaczi.oliver@hoi.hu 

Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.; http://www.vadonleső.hu 

 

Ebben az előadásban szeretném a laikus (közösségi) tudomány (citizen science) 

megközelítés lényegét bemutatni, a hallgatósághoz közelebb hozni és a benne rejlő 

óriási lehetőségeket (és veszélyeket?) felvillantani. Nem titkolt szándékom, hogy 

szélesebb körű együttgondolkodással egyszer eljussunk oda, hogy a megközelítésnek 

természettudományos oldalról egy általános keretet, egy kritériumrendszert lehessen 

majd felállítani, mely az éppen berobbanó, rendkívül sokrétű és tudományos 

szempontból nem mindig kontrollált programok tudományos minőségét tudja biztosítani, 

vagy segíteni. A laikus tudomány megközelítés közvetlen gyökerei meglepően régre, 

1900-ra nyúlnak vissza, amikor az Egyesült Államokban egy ma már 60 – 80 ezer 

résztvevővel és évi sok tízmillió új adattal működő, karácsonyi madárszámlálás program 

elindult. Nagyjából az ezredfordulóig azonban ez a megközelítés sokkal inkább a 

természetbúvárkodás kategóriájába tartozott, mikor is lassan, fokozatosan kezdett a 

professzionális tudomány is komolyabban foglalkozni vele. A megközelítés lényegét 

viszonylag könnyű összefoglalni: olyan tudományos (és itt a természettudományokon 

túl a bölcsész, szociológia, pszichológia, gazdaság stb. tudományterületeit is érteni kell) 

kutatási projekteket, programokat rendszereket sorolunk ide, melyek (leggyakrabban 

nagy számú, többnyire önkéntes) előképzettségüket, foglalkozásukat tekintve nem az 

adott kutatás szakterületét űző laikusok bevonásával (leggyakrabban az adatgyűjtésbe, 

de van amikor a tervezésbe, módszer-választásba, fejlesztésbe, sőt kiértékelésbe is) 

valósulnak meg. A megközelítés kapcsán a hivatásos kutatói társadalom kezdeti 

ellenérzései (megbízhatatlan, nem egységes, tervezhetetlen, értékelhetetlen, és 

egyáltalán tudományos szempontból használhatatlan stb.) mára oldódni látszanak és 

egyre több, jó lapokban is publikált és elfogadott eredmény születik citizen science 

kutatási eredmények alapján. Egy 11 éve sikeresen (nem szorosan etológiai 

adatgyűjtéssel) működő kezdeményezéssel, a Vadonleső Programmal szeretném 

illusztrálni gyakorlati oldalról az elmondottakat. E program lényege, hogy olyan 

természetvédelmi oltalom alatt álló növény- és állatfajokkal kapcsolatos előfordulási 

adatokat gyűjtünk, melyek a laikusok számára is könnyen felismerhetőek, mással 

nagyon nehezen összetéveszthetőek és a velük való találkozás esélye viszonylag 

magas. A szakértői validáláson átesett adatokat utána mind a gyakorlati 

természetvédelmi munka során (tervezés, engedélyezés, uniós és nemzetközi jelentési 

kötelezettségek teljesítése stb.), mind pedig tudományos elemzésekhez használjuk. Az 

eredmények térinformatikai feldolgozásával például ki tudtuk mutatni, hogy milyenek és 

melyek azok az útszakaszok Budapesten, melyek különösen veszélyesek a városi 

sünállomány számára. Az élő és elütött sünpéldányok bejelentési arányának időbeli 

megoszlásából arra is következtetni tudtunk, hogy a tavaszi és a nyár közepi időszak a 

legveszélyesebb az elütéseket tekintve, a sünök számára. Mindamellett, hogy hasznos 

adatok birtokába juthatunk a laikus tudomány megközelítés segítségével, egyúttal 

oktatunk, nevelünk, szemléletet formálunk és megalapozzuk az adott tevékenységünk 

(természetvédelmi, tudományos stb.) társadalmi elfogadottságát is, mely a döntéshozás 

http://www.vadonleső.hu/
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folyamatában nem elhanyagolható hatással bír. És hogy mindez hogyan használható 

fel az etológia szakterületén? Ebben csak fantáziánk és a befektethető kapacitásaink 

szabhatnak határt! 
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Az európai vadmacska (Felis s. silvestris) az egyik legveszélyeztetettebb emlősfaj. Az 

állományhanyatlásban Európa szerte közrejátszik populációinak fragmentálódása, a 

házi macskával (Felis s. f. catus) való találkozásokra visszavezethető introgresszió, 

betegségek terjedése, a források hasznosításában a házi macskával szembeni 

versenyhátrány. Állományhelyzete hiányosan ismert a rejtőzködő életmódja, továbbá 

taxonómiai azonosítási nehézségek miatt. A vadmacska magyarországi 

állományhelyzetét feltáró vizsgálat 2018-tól a Balaton-felvidéki, majd az Őrségi és a 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságok kijelölt területein fotócsapdázással és 

szőrcsapdázással, 2019-től országos gyűjtésből, elpusztultan talált vadmacskák post 

mortem vizsgálata alapján zajlik. Ennek során cél a vadmacska fenotípusú, beleértve a 

hibrid jelleget mutató vadmacska egyedek jelenlétének kimutatása, a fajt veszélyeztető 

tényezők feltárása. A terepi felmérés eddig 13 Natura 2000 és egy további különleges 

rendeltetésű területet érintett. A döntő többségében jó állapotú erdőkben, potenciális 

vadmacska élőhelyeken kijelölt, fotócsapdázással vizsgált helyszínek száma 61. 

Macskagyökérrel, macskamentával és hallal szagcsalizott szőrcsapdákkal 207 

helyszínen gyűjtöttünk szőrt későbbi molekuláris genetikai vizsgálatra. A 

fotócsapdaéjszakák száma közel 15 ezer. Az összesen 437 fotócsapda indításból 136 

esetben készült vadmacskáról felvétel, 64 esetben egynél többször. A vadmacska 

megjelenések száma 312, a házi macskáé 127 volt. Az egyes területek között igen 

nagyok a különbségek. A 100 fotócsapdaéjszakára jutó vadmacska megjelenés (m/100 

FCSÉJ) értéke legalacsonyabb az Őrségben vizsgált területeken (0,91 m/100 FCSÉJ), 

legmagasabb Dél-Zselicben volt (9,56 m/100 FCSÉJ). Házi macska megjelenés 

legalacsonyabb Agár-tetőn (0 m/100FCSÉJ) és a Balatoni Nagy-Berekben (0,08 m/100 

FCSÉJ), legmagasabb az Őrségben vizsgált területeken volt (4,67 m/100 FCSÉJ). A 

szagcsalizástól az első vadmacska megjelenésig eltelt idő átlagosan 12 nap volt; 

legrövidebb időintervallum Kab-hegyen, Észak- és Dél-Zselicben (7-9 nap), 

leghosszabb Gemencen, a belső területeken végzett felmérésben adódott (17 nap). A 

fényképfelvételek dátumbélyegzőit alapul véve, a vadmacskára szürkületi és éjszakai, 

a házi macskára a nappali órákra is kiterjedő aktivitás jellemző. A fotócsapdás felvételek 

korlátait figyelembe véve, hibrid-jellegű példányok mindegyik területen előfordultak, 

legritkábban Gemencen és a Nagyberekben. A vadmacska és hibrid-jelleget mutató 

vadmacska természetvédelmi státusa azonos (fokozottan védett). A faj ritkaságát jelzi, 

hogy kb. ötszáz fotócsapdaéjszakára jutott egy vadmacska felvétel. Ebben a speciális 

helyzetben nem feltétlenül a ritkaság az állományhanyatláshoz vezető legfontosabb 

tényező, hanem a házaktól vadászni elkóborló vagy kivadult házi macskákkal való 

gyakori találkozások. A vadmacska megőrzése érdekében sürgető a házi macska, mint 

leggyakoribb társállatunk tartására vonatkozó szabályozás érdemi szigorítása, amit 

biodiverzitás-védelmi szempont is nyomatékosít. 
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Urban animals often show increased tolerance toward humans compared to their non-

urban conspecifics. Behavioural responses toward humans can show remarkable 

within-individual consistency, which suggests that it may be related to genetic variation 

between individuals. The Dopamine Receptor D4 (DRD4) gene appears to be related to 

several personality traits in birds, such as exploration, risk-taking and aggression. In this 

study we investigated whether between-individual variation in responses to human 

disturbance is related to DRD4 polymorphism. We monitored the nesting of great tits 

(Parus major) at 6 sites (2 forest, 1 exurban and 3 urban sites) between 2013 and 2020, 

recording during each nest checks whether or not females are present on their nests, 

whether they fly off or stay on nest upon disturbance, and whether they show threat 

display toward the observer. From blood samples, we genotyped the birds for 2 

sequences of the DRD4 gene (ID8489 and 48bp_repeat). We did not find any 

relationship between the ID8489 sequence and any of the observed behaviours, nor 

between the 48bp genotype and threat display or presence on nest (though for the latter, 

there was a marginally non-significant genotype-habitat interaction, with homozygotes 
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more often being present on nest than either heterozygote genotype in forests, but not 

in cities). However, we found significant relationship between the 48bp genotype and 

whether the females stayed on nest upon human disturbance: females of the 1/1 

homozygote genotype more often stayed on nest, whereas females of the 2/2 

homozygote genotype (which we only found in forests) and, to a lesser extent, 

heterozygote females more often flew off. This difference between genotypes was 

similar at all sites except, oddly, for one urban site where heterozygotes stayed on nest 

more often than 1/1 homozygotes. Our findings imply that the 48bp sequence of the 

DRD4 gene is likely to affect tolerance toward humans; the fact that the shyer, less 

tolerant genotype was not present in cities suggests some form of selection mechanism 

that favours the bolder genotype in cities. 
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Dominancia viszonyok kialakulása az állatvilág számos fajának szociális 

csoportosulásában megfigyelhető. A dominancia hierarchián belül az egyedek státusza 

közvetlenül meghatározza a forrásokhoz való hozzáférést, ezáltal jelentős fitneszbeli 

következményei lehetnek az egyedre nézve. A dominancia státuszt számos egyedi 

tulajdonság befolyásolhatja, mint például az ivar, a testméret vagy az egyedi 

személyiség. Holott ezen jellegeket gyakran hozták összefüggésbe a dominancia 

státusszal, az egyedek személyisége és státusza közötti kapcsolat továbbra sem 

egyértelmű. Az egyedi minőséget (pl. a dominancia státuszt befolyásoló kompetíciós 

képesség), különféle feltűnő színezeti jellegek is jelezhetik a fajtársak számára, 

azonban ezek szerepe sok esetben tisztázásra vár. Vizsgálatunkban szabadon élő 

mezei verebeknél (Passer montanus) tanulmányoztuk a személyiség (felfedező 

készség) és a dominancia státusz kapcsolatát három telelési időszak alatt, a testméret 

és az ivar figyelembevételével. Az egyedek dominancia státuszát az egyed által 

kezdeményezett agresszív interakciók számával, valamint a verekedési sikerrel fejeztük 

ki. Emellett vizsgáltuk még az egyedek fekete, melanin alapú begyfoltjának státuszjelző 

funkcióját is, mely eddig csupán a hímek esetében nyert megerősítést a vizsgált fajnál. 

Eredményeink alapján az egyedek felfedező készsége nem prediktálta azok státuszát 

egyik ivar esetében sem, de a státusz ivartól függetlenül pozitívan korrelált a 

testmérettel. Továbbá, a begyfolt mérete ivarfüggő módon jelezte az egyedek 

dominancia státuszát: a tojók esetében a begyfolt mérete pozitívan korrelált az általuk 

kezdeményezett verekedések számával, míg ez a kapcsolat a hímeknél nem volt 

kimutatható. Eredményeink azt sugallják, hogy az egyedek dominancia helyzetét a 

csapaton belül nem az egyedi személyiség, hanem inkább a méretbeli adottságok 

határozzák meg, ugyanakkor a tojók esetében talált pozitív korreláció a begyfolt mérete 

és a dominancia státusz között a begyfolt státuszjelző funkciójára utal ennél az ivarnál 

is. 
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Aggregation (gathering together) and sheltering (hiding in cover) are basic behaviours 

that might reduce the risk of predation. However, both behaviours have costs, like 

increased competition over resources and high prevalence of contact-spread parasites 

(aggregation) or lost opportunities for foraging and mating (sheltering). Therefore, 

adaptive variation in these behaviours is expected between populations with varying 

levels of predation risk. We compared aggregation and sheltering in surface- (various 

predators) and cave-adapted (no predator) populations of the common water louse, 

Asellus aquaticus in a common garden experiment. Since the cave environment is 

constantly dark, we could also test for population variation in light-induced behavioural 

plasticity by applying light treatments. Variation in sheltering was explained by habitat 

type: cave individuals sheltered less than surface individuals. We found high between-

population variation in aggregation with or without shelters and their light-induced 

plasticity, which were unexplained by habitat type. Cave individuals habituated 

(decreased sheltering), while surface individuals showed sensitization (increased 

sheltering) in the potentially stressful, but predator-free laboratory environment. We 

suggest that population variation in sheltering is driven by predation, while variation in 

aggregation must be driven by other, unaccounted environmental factors, similarly to 

light-induced behavioural plasticity. Based on habituation/sensitization patterns, we 

suggest that predation-adapted populations are more sensitive to disturbance related to 

standard laboratory procedures. 
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A szülők hím és nőstény utódokba történő eltérő befektetése a viselkedésökológia egyik 

legintenzívebben kutatott területe. Ezen belül, különösen sok figyelmet kap az 

ivararány-manipuláció jelensége, amikor a szülők eltérő arányban hozzák létre a hím és 

nőstény utódokat a saját minőségük és a környezeti feltételek függvényében. Az ezzel 

kapcsolatos Trivers–Willard-hipotézist (TWH) számos fajnál vizsgálták, beleértve az 

embert is. A TWH szerint, ha az egyik ivar – általában a hímek – szaporodási sikere 

változatosabb, mint a másik ivar szaporodási sikere, akkor a szaporodási siker 

erősebben függhet az egyedi minőségtől a hímeknél, mint a nőstényeknél. Ennek 

megfelelően, ha a fejlődés alatti körülmények kihatnak a felnőttkori minőségre, akkor a 

fejlődés alatti körülmények meghatározóbbak lehetnek a hím utódok, mint a nőstény 

utódok evolúciós sikeressége szempontjából. Ilyenkor azt várhatjuk, hogy a szülők az 

utódaik ivararányát a szaporodáskor fennálló körülményekhez igazítják, hogy az 

utódaikból származó rátermettség-nyereségüket maximalizálják. Az eddig 

felhalmozódott eredmények egy része támogatja a hipotézist, míg mások 

ellentmondanak annak, akár ugyanazon a fajon belül is. Ezt részben magyarázhatja, 

hogy a kutatások többsége csak a TWH végső várakozását teszteli, figyelmen kívül 

hagyva az előfeltételek teljesülését. Vizsgálatunkban a TWH előfeltételeinek és 

várakozásának teljesülését elemeztük a magyar népesség körében. Kérdőív 

segítségével adatot gyűjtöttünk az emberek kisgyerekkori életszínvonaláról, 

életszínvonaluk felnőttkorra való megváltozásáról, testvéreik ivararányáról és 

utódszámáról. Eredményeink szerint, a TWH előfeltételei nagy részben érvényesülnek 

a magyar populációban. A kisgyerekkori életszínvonal jósolta a felnőttkori 

életszínvonalat. A férfiak és a nők utódszáma ugyan nem tért el, de a felnőttkori 

életszínvonal pozitív összefüggést mutatott a férfiak utódszámával, ugyanakkor a nők 

utódszámával nem. Hasonló ivarfüggő trendet figyeltünk meg a kisgyerekkori 

életszínvonal és az utódszám között is. Az előadásban a kisgyerekkori életszínvonal és 

a testvérek ivararányának kapcsolata is bemutatásra kerül. 
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In earlier studies, it was found that dogs learn effectively from human and dog 

demonstrators in social learning tasks. But this learning is not the same in all dogs: while 

dominant dogs from multi-dog households learn better from unfamiliar human 

demonstrators than subordinate dogs, subordinate dogs outperform dominant dogs 

when the demonstrator is an unfamiliar dog. 

The main question of this project was whether dogs’ social behaviour with humans – 

with a focus on problematic behaviours – have a connection with the ability to learn from 

human demonstration. 98 dogs participated from several dog schools. Possibly 

problematic behaviours were surveyed both with a questionnaire and on-site 

behavioural tests. The owners were first provided with a questionnaire about their dogs’ 

behaviour towards them and other humans. The questionnaire revealed two factors, one 

of which relates to aggressive tendencies („aggression”) and the other relates to 

obedience and inattention („hyper”). Then they participated in two behaviour tests with 

their dogs. These tests („take-away-bone” and „roll-over”) measured the dogs’ behaviour 

on two scales: being tractable/possessive and compliant/resistant. 

We tested dogs’ problem-solving performance in a detour test in three conditions: (1) 

without demonstration; (2) the dog’s owner demonstrates the detour; (3) the 

experimenter (unfamiliar female) demonstrates the detour. In the control condition dogs’ 

performance (measured as the latency of successful detour) slightly increased with the 

number of trials that suggests that trial-and-error learning may have only a weak effect 

in learning the detour task. No other variable had an effect on performance in the control 

condition. Latencies decreased significantly with both owner and experimenter 

demonstration. No other variable had an effect on the latency when the owner 

demonstrated the task. In case of the experimenter demonstration, dogs that scored 

higher on „aggression” solved the task faster after the demonstration than less 

aggressive dogs. Training method also had an effect in this group: dogs trained with 

shaping performed the detour faster. Dogs that gave up the bone easily in the take-

away-bone test also performed better after the demonstration than the more possessive 

dogs. 

Our findings suggest that neither dogs’ social behaviours that are usually considered 

problematic by the owner nor the training method have an effect on individual problem-

solving ability, but in a social setting, dogs with aggressive tendencies might perform 

better, especially when learning from an unfamiliar human. 
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A társas állatok rendszerint összehangolják viselkedésüket mindennapi életük során, a 

csoportos élet előnyei érdekében. A csapattagok a csapat mozgása során is figyelik 

egymást, saját mozgásukat a többiekéhez igazítják, hogy a csapat egységes 

maradhasson. Vajon milyen összetartó tényezők rejlenek a nagy csapatok kialakulása 

és fennmaradása mögött? A választ egy komplex, többszintű társas rendszerben élő 

fajnál keressük: a Hortobágyi Nemzeti Park Pentezugi Rezervátumában élő Przewalski-

lovaknál. Ebben a 3000 hektáros rezervátumban a vadlovak természetes élőhelyükhöz 

hasonló körülmények között, minimális emberi zavarás mellett élnek. A 280 fős vadló 

populáció hosszú távon stabil szaporodási egységekre, háremekre, és egynemű 

agglegény csapatokra tagolódik, melyek viselkedésüket és mozgásukat szinkronizálva 

többnyire egy egységes, de strukturált ménest alkotnak. A ménes mozgását 

felülnézetből, drónokkal figyeltük meg, és a légivideók alapján az összes egyed mozgási 

útvonalát meghatároztuk. A felvételeken - az agglegények kivételével - az összes 

vadlovat egyedileg azonosítottuk, és azt is ismerjük, hogy melyik hárembe tartozik. Az 

egyedek pályáit elemezve azt találtuk, hogy minél közelebbi a családi kapcsolat két ló 

között, annál hasonlóbb pályán mozognak a közös vonulások során. A ménes 

szerkezetének vizsgálata pedig arra enged következtetni, hogy a régebben fennálló, 

nagyobb méretű háremek foglalnak el centrálisabb helyeket a ménesen belül, ami 

feltehetően nagyobb védelmet jelent az agglegényekkel szemben. 
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Body representation is one of the simpler form of self-representation, and in case of 

large-bodied organisms, the capacity of active locomotion in their environment is vital to 

be able to overcome or avoid obstacles. Subsequently, it is reasonable to assume that 

in case of non-human animals a basic form of body representation emerges and they 

are able to hold information in their mental model about their own body as an explicit 

object of attention in relation to other objects in the world. The dog, which is a fast 

moving terrestrial predator/scavenger with complex cognitive capacity may be a good 

model for studying body awareness. Understanding the relationship between the body 

and the environment is a basic component of body-representation. We hypothesise that 

dogs are able to understand the causal relationship between their own body and the 

environment during a problem-solving task. To study this phenomenon in dogs we 

adapted the paradigm what was earlier successfully used in case of children and 

elephants. During the test, subjects (N=54) had to pick up and hand over an object to 

their owner, meanwhile standing on a small mat. In the test condition the object was 

attached to the mat, therefore dogs had to step off from it for successfully accomplishing 

the task. We included three control conditions, the object was not attached to anywhere 

(‘Unattached’), the experimenter pulled the mat with the help of a rope under the paws 

of the dog (‘Foot discomfort’) the object was attached to the ground (‘Attached to the 

ground’). We found that only a small proportion of the dogs left the mat in the Unattached 

and Foot Discomfort conditions (5 in both cases). By comparing the test condition and 

Attached to the ground condition we found that even in their first trial, dogs came off 

more frequently, sooner, and more frequently with the object still in their mouth from the 

mat. Our study is the first to find convincing evidence of body awareness in dogs. We 

urge for an ecologically valid approach, and the following of bottom-up methods in 

studying the modularly constructed self-representation. 
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Understanding the physiological mechanisms which underlie the trade-off between 

reproductive investment and self-maintenance is crucial in life-history evolution theory. 

Parental provisioning is a form of reproductive behaviour that enhances the fitness of 

the offspring but which is costly to the parents. Insulin-like growth factor-1 (IGF-1) is a 

phylogenetically ancient peptide hormone, which has a positive effect on reproduction, 

growth, age of maturation and it has a negative effect on lifespan and therefore has 

been suggested as a major physiological mediator of life-history trade-offs. Maternal 

IGF-1 has been shown to enhance clutch/litter size, but we are not aware of any study 

that investigated the effects of IGF-1 on parental care. To investigate the relationship 

between IGF-1 and parental care, we recorded the provisioning rate of great tits (Parus 

major), and immediately after, we measured their circulating IGF-1 levels. We found that 

plasma IGF-1 had a negative effect on the provisioning rate of both sexes. Although, it 

was previously shown that higher IGF-1 levels may have a positive influence on 

clutch/litter size, our results provide evidence for the first time that maintaining higher 

IGF-1 may be costly in terms of parental care. These results suggest that IGF-1 may not 

only modulate a trade-off between reproduction and longevity, but it may also induce a 

trade-off between different phases of reproduction. 
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A fény központi szerepet játszik a baromfitartásban, hiszen körültekintő megválasztásuk 

nélkül nem biztosíthatóak a madarak teljes genetikai potenciáljának eléréséhez 

szükséges feltételek. A fényintenzitás, a fotoperiodikus rendszerek alkalmazása, a 

fényforrás típusa, valamint a fény hullámhossza mind befolyásolják a termelést (Manser, 

1996). A baromfitenyésztők többsége lecserélte alkalmazott fényforrásait a korszerűbb 

LED-es technológiára. Kimutatták ugyanis, hogy az 560nm és 480nm tartományba eső 

LED-fény használata stimulálja a brojlercsikék testtömeg-gyarapodását (Rozenboim és 

mtsai, 1999). 

Célunk volt megvizsgálni, hogy a hagyományos izzó és a LED megvilágítás milyen 

különbségeket okoz az állatok viselkedésében, azon viselkedésformákban, amelyek a 

termelési mutatókat leginkább befolyásolják, úgymint takarmány- és vízfogyasztás, 

illetve pihenés és interakciók. 

A kielemzett felvételek adatsorai alapján elmondható, hogy a LED technológiával 

megvilágított fakkokban nevelt állatok a kontrollcsoport állataihoz képest magasabb 

takarmányfogyasztást, nagyobb vízfelvételt és magasabb aktivitást mutattak. Érdekes 

különbség volt az állatok viselkedése a csoportokban. A kontroll csoport állatainak 

takarmány és vízfelvétele közti idő egy-egy állatra vetítve a felvételek vizsgálatakor 

szemmel láthatóan hosszabb volt, mint a LED csoport egyedeié. Ugyanakkor a kontroll 

csoport állatai, habár többet pihentek, a LED csoportban az állatok sokkal aktívabbak 

voltak. Amikor nem lehetett őket kategóriába sorolni többnyire mozgatták szárnyaikat 

és szaladgáltak nem csak az etető és itató között, hanem sokszor „céltalanul” csupán a 

vélhetően magasabb mozgásigényük miatt. Összességében sokkal energikusabbnak 

mutatkoztak a kontroll csoportban nevelt társaiknál, akiknél jelentősen ritkábban, de 

szintén megfigyelhető volt a szárnyak nyújtóztatása, ugyanakkor csak elvétve 

szaladgáltak, és sokkal rövidebb távokon társaiknál. A grafikonokon is jól látszik, hogy 

hiába voltak azonosak a körülmények egy-egy csoporton belül, így is szignifikáns 

eltérések mutatkoztak meg az egymást követő napokban is, tehát mindenképpen 
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érdemes lehet egy nagyobb, vagy több kisebb mintát véve, több vizsgálati paramétert 

alkalmazva kielemezni a csoportokat és összevetni egymással. A célkitűzésben 

foglaltakat tehát számításaim szerint alátámasztotta a kísérlet és annak eredményei. 

Ugyanakkor az eltérések további vizsgálatokat tehetnek indokolttá nagyobb egyedszám 

bevonásával és több alkalmazott mérési mutatóval. 

A munkát az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 projekt, illetve az Európai Unió és az Európai Szociális 

Alap támogatta. 
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The domestic cat is a species that historically was, and is still favored by humans 

because of its natural predatory behaviour. At the same time, cats’ predation on wildlife 

raises ecological concerns worldwide. Currently in the industrialized countries the 

majority of companion cats are raised under human supervision. Some of them are 

raised in the presence of their mother but some are adopted shortly after birth and are 

fostered by the owner. Additionally, more and more companion cats are being kept 

completely indoors. If we assume that cats were not selected intentionally against 

hunting behaviour, we can still hypothesize that because of the differences in their 

epigeny and prey-related experiences, there could be differences between the 

willingness to show hunting-like behaviour in adult cats. Considering that the 

environmental effects (such as the early support from the mother, and the experience 

with real prey animals outdoors) could be at least partly responsible for the development 

of hunting skills in cats, in the present study we investigated the influence of raising 

conditions and keeping conditions on predatory play behaviour in companion cats. 

Predatory play is widely considered as a useful proxy for testing predatory behaviour in 

cats among non-invasive conditions. We tested N=31 companion cats in their owners’ 

homes. We presented the subjects with artificial stimuli like balls of different sizes, 

catching wand and playback sound of birds, paper crumpling, plastic bags, and mice. 

The tests were video-recorded, and we analyzed various behavioural parameters that 

indicated the cats’ interest in the stimuli. Indoor-only cats approached, touched or played 

with balls sooner than indoor-outdoor cats irrespective of the size of the balls. Indoor-

only cats started searching sooner than indoor-outdoor cats for each type of playback 

sound. Cats raised with the mother for 0-2 months reacted faster in searching for the 

sound of the bird. Indoor-outdoor cats, if they belong to‘0-2 months raising group’, and 

the indoor-only cats if they belong to the ‘more than 2 months raising group’ hold the 

chaser for the longest duration. Cats raised with mother for more than 2 months had 

less failed attempts in catching the chaser than cats raised with mother for 0-2 months 

irrespective of the keeping condition. There is a negative correlation between bird sound 

and duration of holding chaser.Our results point out that indoor-only cats were more 

interested in the artificial stimuli that show more or less resemblance with the prey, even 

though these cats are completely deprived of experience with live prey. There are 

various theories that can explain these findings, including higher play drive because of 

the lack of stimulation; less refined prey recognition; or reduced fear due to lack of 

experience in the indoor-only cats. 
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A világszerte elterjedt Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) patogén gomba okozta 

kitridiomikózis a kétéltűek tömeges pusztulásával hozható kapcsolatba. Eddigi 

kutatások alapján a Bd által tolerált legmagasabb, 28 °C körüli hőmérséklet jellemzően 

alacsonyabb a kétéltűek kritikus hőmérsékleti maximumánál. Így a legtöbb kétéltű gazda 

által még jól tolerálható, de a Bd számára már letális 28-30 °C-ra emelt hőmérséklet 

alkalmas lehet a gombával fertőzött kétéltűek kezelésére. Ahhoz, hogy vizsgálni tudjuk 

milyen hőmérséklet - időtartam kombináció szükséges a Bd in vivo elpusztításához az 

átalakult kétéltűeknél, Bd-vel mesterségesen fertőzött (és kontrollként nem fertőzött) 

barna varangy (Bufo bufo) egyedeket tartottunk 20 (kontroll), 28 vagy 30 °C-on 3, illetve 

6 napig. Kezelés-kombinációnként az egyedek egyik felét a melegítést követően egyből 

konzerváltuk. Az egyedek másik felét további 10 napig neveltük 20 °C-on, majd azután 

konzerváltuk, hogy megtudjuk, a hőkezelést követően újra felszaporodik-e rajtuk a Bd. 

Eredményeink alapján a hőkezelést követően egyből konzervált egyedeknél a 30 °C-os 

kezelés hatására a kezdeti 100 %-os Bd-prevalencia 3 nap alatt 66,6 %-ra, míg 6 nap 

alatt 60 %-ra csökkent. Habár az általunk alkalmazott 28 és 30 °C-os hőkezelés mellett 

3 és 6 nap után is maradtak fertőzött egyedek, esetükben a fertőzési intenzitás 

kifejezetten alacsony volt a kontroll csoportokéhoz képest. A 3 és 6 napig tartó 28 °C-

os hőkezelés után 10 napig tovább nevelt egyedek Bd-prevalenciája és fertőzési 

intenzitása is lecsökkent a hőkezelés után egyből konzervált egyedekéhez képest, 

továbbá a 6 napig tartó 30 °C-os kezelés után tovább nevelt egyedekről a Bd teljesen 

eltűnt. Meglepő módon a 6 napig 20 °C-on tartott, majd tovább nevelt egyedeknél is 30 

%-ra csökkent a Bd-prevalencia, és a Bd-t hordozó egyedek fertőzési intenzitása is 

alacsony volt. Összességében elmondhatjuk, hogy frissen átalakult kétéltűek esetében 

is hatásos lehet a hőkezelés a Bd ellen, ugyanakkor az általunk vizsgált barna 

varangyok külső segítség nélkül is hatékonyan védekeznek a kórokozó ellen. 
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A Przewalski ló (Equus ferus przewalskii) a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) 

Vörös Listáján a veszélyeztetett fajok között szerepel. Éppen ezért a genetikailag 

értékes populációk fenntartása kiemelten fontos világszerte. A Hortobágyi Nemzeti Park 

Pentezugi Rezervátumában jelenleg megközelítőleg 280 Przewalski ló él, ami a teljes 

európai állomány 30%-a. Maga a projekt 1997-ben indult, célja a terület 

természetvédelmi kezelése volt nagytestű fűevőkkel, minimális emberi beavatkozás 

mellett. Az elmúlt években bebizonyosodott, hogy ez a terület ideális élőhely a lovak 

számára. Az első 15 év után a populáció növekedése lelassult emberi beavatkozások 

(pl. immunválaszon alapuló fogamzásgátlás és export) és természetes hatások (pl. első 

ellés kitolódása és csökkenő ellési ráta) következtében. A populáció genetikai mutatóit 

tekintve azt találtuk, hogy a beltenyésztési koefficiens enyhén emelkedett, míg a 

géndiverzitás egy viszonylag magas szinten stabilizálódott az évek alatt. Azt is 

megfigyeltük, hogy a növekvő létszám hatással volt a háremek számára, de a háremek 

méretére nem. Egy új jelenséget, a háremek szinkronizált mozgását is megfigyeltük. Az 

elmúlt évtizedben számos egyedet szállítottunk Mongóliába és Oroszországba, 

valamint európai állatkertekbe. Kutatásaink és megfigyeléseink hozzájárulnak a 

Przewalski lovak szociális viselkedésének és a túlszaporodást korlátozó 

mechanizmusok alaposabb megértéséhez. 
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In most sexually reproducing species, males and females behave differently in various 

aspects of their reproductive behaviours, so that they exhibit distinctive sex roles. 

Explaining the origin and consequences of these differences are key questions in 

evolutionary biology, yet we are far from fully understanding the developmental 

mechanisms (e.g. the balance between environmental and genetic effects) and 

consequences of sex-roles in terms of fitness and evolutionary change. Recent studies 

suggest that genetic and non-genetic mechanisms, such as social learning, may work 

together; learnt mate choice, for instance, can cause strong and dynamic effects on 

genetic patterns of the population and contribute to speciation. The latest 

methodological advances, especially integrating genetic research with behavioural 

studies (e.g. quantitative genetics) have opened the possibilities to ask new questions 

regarding the mechanisms responsible for sex role development and to answer them 

using more sophisticated research tools. The main aim of this Research Topic is to focus 

on current empirical research on sex role development. We explore whether the scope 

of social learning can be extended from the two well-studied domains of sexual 

imprinting and mate choice copying. Instead of the traditional interpretation of sex roles 

that is confined to competition/choosiness during mating, we apply a wider definition, 

thus we welcome any research on explaining the ontogenetic mechanism, as well as 

fitness and evolutionary consequences of sex differences in reproductive behaviours. 

Research focusing on new behaviours related to sex roles and/or using novel animal 

model systems are especially encouraged. Besides the conventional male-female roles, 

groups with similar (e.g. monogamous species) or reversed sex roles provide further 

research opportunities, and we welcome research focusing on explaining the lack of sex 

differences and reversed sex roles. 
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The adaptive evolution of phenotypic traits requires selection on heritable variation. 

Behavioural traits, which are highly variable and enables the individuals to flexibly 

respond to environmental changes, have also been found to be heritable (although low 

heritability values have generally been reported from wild populations). However, our 

knowledge is limited about the genetic background of bird song, a key behavioural trait 

under sexual selection. In this field study, we aimed to determine the amount of additive 

genetic variation in the song of the collared flycatcher (Ficedula albicollis), a small 

migrant passerine. We recorded the song of collared flycatcher in a Hungarian 

population as part of a long-term study and obtained from the recordings various song 

traits describing the frequency, temporal organization and repertoire size of song. We 

also collected blood samples and extracted DNA from the recorded birds, which allowed 

assessing the genetic similarity between the individuals (based on ca. 250K single 

nucleotide polymorphisms). We obtained both song recording and genetic data from 100 

individuals. We calculated heritability from the variance estimates of animal models for 

each song trait. Overall, we found low, non-significant heritability values. Thus, although 

we found some additive genetic variance in all of the investigated song traits, our results 

highlight the essential role of environment in the expression of this behaviour. 
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Napjainkban mind az oxytocin, mint a szociális viselkedés egyik fő szabályozója, mind 

a kutya, mint a humán szociális viselkedés egyre népszerűbb modellje elterjedt kutatási 

téma. Ennek ellenére viszonylag keveset tudunk az oxytocin és a kutyák szocio-kognitív 

képességeinek kapcsolatáról. Kutatásunk során egy ételpreferencia teszt használatával 

vizsgáltuk, hogy az oxytocin szintet növelő előkezelés (pozitív szociális interakció: 

szemkontaktus, simogatás, dajkabeszéd) hogyan módosítja a kutyák szociális 

befolyásolhatóságát az oxytocin szintet nem növelő (kontroll) előkezelésekhez képest. 

Az előkezelésben résztvevő ember (szociális hatás) relevanciáját úgy vizsgáltuk, hogy 

vagy a gazda, vagy egy idegen vett részt az interakcióban. Ezek alapján a résztvevőket 

(N=64) négy előkezelési csoportba osztottuk: szociálisan stimuláló gazdával, 

szociálisan stimuláló idegennel, ignoráló, szeparáló. Az előkezelés utáni ételválasztás 

során az alanyok először szabadon, majd a kísérletvezető által bemutatott humán 

befolyás hatására választhattak nagyobb és kisebb ételmennyiség közül (1 vs. 8 szem 

kutyatáp). Eredményeink alapján mind a gazdával, mind az idegennel történő szociális 

előkezelés hatására a kutyák saját preferenciájuk helyett a kísérletvezető preferenciáját 

követték, míg az ignoráló és szeparáló előkezeléseket követően nem változott a 

választási mintázatuk a szabad választáshoz képest. A négy csoportot egymáshoz 

hasonlítva azonban azt találtuk, hogy csak a gazdával történő előkezelés után 

különbözik a kutyák befolyásolhatósága az ignoráló és a szeparáló helyzetektől, az 

idegen általi előkezelés után nem. Következtetésként elmondhatjuk, hogy a szociális 

előkezelés által megnövelt oxytocinszint általánosan növeli a kutyák 

befolyásolhatóságát, azonban ezt a hatást az előkezelő személye is befolyásolja. 
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Az anyák speciális hanggal és arcjátékkal szólítják meg a gyermeküket. Míg az 

akusztikus prozódiáról sokat tudunk, a dajkabeszéd vizuális jeleiről és funkciójáról 

szinte semmit. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a dajkabeszéd specifikus akusztikai 

jellemzői megjelennek az apáknál is, továbbá kutyákhoz való beszéd során is, mind a 

két nem esetében (pl. Gergely és mts. 2017). Jelen vizsgálatunkban arra kerestük a 

választ, vajon megjelenik-e a vizuális prozódia a kutyákkal való kommunikáció során, 

és ha igen, különbözik-e a gyerekekkel szemben mutatott arcjátéktól. A kísérlet során 

42 szülőtől (22 nő, 20 férfi) vettünk fel videóanyagot, miközben a saját 0-18 hónapos 

gyerekükkel, a saját családi kutyájukkal és a felnőtt kísérletvezetővel léptek 

interakcióba. A gyerekkel való kommunikáció során 6 olyan arckifejezést 

azonosítottunk, amelyből hármat korábbi kísérletben is leírtak, mint dajkabeszéd 

specifikus arcot (Chong és mts. 2003). A másik három, a többi arckifejezés 

keverékeként, mégis jól elkülöníthető módon került leírásra (három független kódoló 

alapján az összesített ICC 0,84). A hat arckifejezés mindegyike megtalálható volt a 

kutyával való kommunikáció során is, mind a két nem esetében, bár kevesebb 

beszélőnél jelentek meg és az arc egyes részeinek mozgása eközben kevésbé volt 

intenzív, mint a gyerekkel való interakció során leírt ugyanolyan arctípusok esetében. 

Összességében elmondhatjuk, hogy az akusztikus prozódiához hasonlóan, a kutyával 

és a gyerekkel való kommunikáció a vizuális jellemzőit tekintve is nagyon hasonlít 

egymáshoz, és élesen elkülönül a felnőttekkel való interakciótól. Az intenzitásbeli 

különbségek ugyanakkor arra utalnak, hogy a vizuális és az akusztikus prozódia eltérő 

funkciót tölthet be gyerekkel és kutyával való kommunikáció során.  

 

Idézett irodalom:  

Gergely, A., Faragó, T., Galambos, Á., & Topál, J. (2017). Differential effects of speech situations on 

mothers’ and fathers’ infant-directed and dog-directed speech: An acoustic analysis. Scientific Reports, 

7(1).https://doi.org/10.1038/s41598-017-13883-2  

 

S.C.F. Chong, Janet F. Werker, J. A. R. and J. M. C. (2003). Three Facial Expressions Mothers Direct to 

Their Infants. Infant and Child Development, 12, 211–232. https://doi.org/10.1002/icd 
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Korábbi vizsgálatokból ismert, hogy a kutya-gazda és a gyerek-anya kapcsolat 

viselkedési szempontból hasonló, az azonban kérdéses, hogy a macska-gazda 

kapcsolatra is igaz-e ugyanez. Kutatásunk célja macskák (N=40) és kistestű kutyák 

(N=26) gazdával való kapcsolatának összehasonlítása volt egy standard humán 

kísérlet, a gyerek-anya kapcsolat vizsgálatára kidolgozott Idegen Helyzet Teszt (IHT) 

módosított változatával.  

Az állatok viselkedésének elemzésével három fő aspektust különítettünk el: a gazdához 

való kötődést, az idegen környezet miatti stresszt és az idegen személlyel való 

interakciós készséget. A macskák kötődési pontszámai szignifikánsan alacsonyabbak 

voltak, mint a kutyáké, és nem mutattak a kötődési kritériumoknak megfelelő 

preferenciát a gazdájuk felé az idegen személlyel szemben. A macskák kötődési és 

idegenelfogadási pontszámai pozitív összefüggést mutattak, míg a kutyáknál épp 

fordítva, a magas kötődési pontszámú kutyák kevésbé kerültek interakcióba az 

idegennel.  

Amellett, hogy ismét igazoltuk a kutyák gazda iránti kötődését, eredményeink alapján a 

macskák esetében inkább egyfajta általános szocialitásbeli különbség mutatkozott meg 

az emberek irányába, semmint a kötődési kritériumoknak megfelelő preferencia a gazda 

felé. Mindez a két faj vad ősének eltérő szociális rendszere és háziasításuk 

jellegzetességeinek tükrében nem meglepő, ugyanakkor valamelyest ellentmond egy a 

macska-gazda viszonyt elemző nemrégiben megjelent kutatási eredménynek. 
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Együtt vagy külön? Ugróvillás (Folsomia candida) egyedek térbeli eloszlása  
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Az egyedek aggregációjának számos előnye lehet (pl. hatékonyabb erőforrás 

kihasználás), továbbá a szociális és nem szociális rovarok esetében az aggregáció 

szolgálhatja a vízveszteség csökkentését is. Az egyed aggregációjának a vizsgálata a 

szociális viselkedés szempontjából is érdekes kérdéseket vett fel, például hogy milyen 

mechanizmusok működnek a szociális viselkedés evolúciójának a hátterében. Az 

aggregáció általánosan jellemző az ugróvillásokra (faji szinten különböző mértékben), 

így a Folsomia candida nevű fajra is. Vizsgálatunkban egyforma korú ugróvillás egyedek 

aggregációs viselkedését figyeltünk meg egy kamrarendszerben, melyben az állatok két 

hasonló (ugyanazt a táplálékot tartalmazó, egyforma környezeti paraméterek bíró) 

kamra közül választhattak. Eredményeink alapján az egyedek eloszlása a kamrák 

között nem tért el szignifikáns mértékben a binomiális eloszlástól, tehát az állatok nem 

mutattak szociális hajlamot, nem befolyásolta kamraválasztásukat az ott található 

egyedek jelenléte és nem az aggregálódásra törekedve mozogtak a kamrák között. 
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Az állatok életfolyamataira és viselkedésére jellemző a ciklikus napi ismétlődés, azaz a 

cirkadián ritmus. Az állatok adott napszak(ok)hoz történő alkalmazkodása alapvetően 

meghatározza az elérhető zsákmányspektrum vagy akár a ragadozóik faji és 

mennyiségi összetételét, jelenlétét. Gyakorlati növényvédelmi szempontból sem 

mindegy, hogy a különböző kultúrákban jelen lévő hasznos szervezetek (például 

generalista ragadozók) mely napszakban aktívak, mert ez hatással lehet azok 

kártevőgyérítő tevékenységére. Jelen bemutatónkban két recens vizsgálat 

eredményeiről számolunk be. 

 1) Meghatároztuk két, ugyanazon az élőhelyen (almaültetvények lombkoronája) élő 

agrobiont vadászpókfaj, a Carrhotus xanthogramma (Salticidae) és a Philodromus 

cespitum (Philodromidae) mozgási aktivitásának napi mintázatát. Eredményül azt 

kaptuk, hogy a C. xanthogramma szigorúan nappali (diurnális) aktivitású faj, amelynek 

az aktivitását egy unimodális koszinusz függvény írja le. Az ivarok összehasonlításánál 

azt találtuk, hogy a nőstények kimutathatóan aktívabbak a hímeknél, de az aktivitási 

csúcs időszak mindkét ivarnál 11 óra körülre tehető. A Ph. cespitum napszak semleges 

(katemerális) aktivitási mintázatot mutatott, ami napon belül és az ivarok között is eltérő 

módon változott. A hímek inkább kora reggel, míg a nőstények éjjel, főleg pirkadat előtt 

mutattak fokozottabb aktivitást. Továbbá aktivitási ritmusukban találtunk rövidebb 

periódusidejű (például 12, 8 és 6 órás) komponenseket is a fő, 24 órás periódusidejű 

(cirkadián) komponens mellett. A hímek aktivitása unimodális, a nőstényeké bimodális 

koszinusz függvénnyel volt jellemezhető.  

2) Prédát zsákmányolt pókokat gyűjtöttünk melyeket faji szinten azonosítottunk. Ez 

lehetővé tette a két pókfaj zsákmányspektruma közötti niche-átfedés értékelését. 

Eredményül azt kaptuk, hogy a C. xanthogramma és a Ph. cespitum jelentős 

különbségeket mutat az elejtett préda taxonómiai összetételét tekintve, aminek 

hátterében részben az eltérő napi aktivitási mintázat állhat.  

A természetes ellenségek kártevőgyérítő hatékonysága részben attól függ, hogy a 

hasznos és kártevő szervezetek aktivitásának napi ritmusa mennyire fed át. Továbbá a 

pókokra is toxikus növényvédelmi kezelések megfelelő időzítésével jobban 

kímélhetnénk ezeket a hasznos szervezeteket. Így a hasznos szervezetek aktivitásának 

és zsákmányspektrumának pontosabb megismerése egy környezetkímélőbb 

növényvédelmi gyakorlat kialakítását segítheti. 
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Previous studies have shown evidence for tool-use in various avian species, most 

commonly regarding feeding. A recent paper reported two cases of anecdotal tool-use 

for self-care in wild Atlantic puffins (Fratercula Arctica) and received substantial attention 

(Fayet, Hansen, & Biro, 2020). However, this observation was not tested systematically. 

In the present study, we examine a captive kea (Nestor Notabilis) who is missing his 

upper beak and therefore struggles to perform basic functions. This individual, named 

Bruce, has been observed to hold a pebble under his tongue for preening, suggesting 

that he has innovated a tool use behaviour for self-care. We performed multiple 

systematic observations of Bruce to reveal whether preening with a pebble is (1) an 

accidental combination of two behaviours or (2) intentional. In addition, we also recorded 

other non-disabled kea living in the same aviary while preening to evaluate whether 

healthy individuals also use pebbles for self-care, or if this is indeed an innovative 

behaviour unique to Bruce. Our preliminary data showed that Bruce preens with a 

pebble approximately three times less often than without a pebble, but using a pebble 

decreases his preening time by ca. 30%. Conversely, using a pebble for self-care was 

not observed in non-disabled individuals. These results suggest that although using a 

pebble for preening is not Bruce’s primary self-care behaviour, using a pebble is 

presumably more effective as it is associated with shorter preening episodes. 

Furthermore, as this tool use behaviour was not observed in other kea, we propose that 

it is an innovation of Bruce to solve the problems of performing basic functions caused 

by his disability. Our study adds relevant and reliable evidence to the ever-growing 

literature on animal tool use and the understanding of the latent cognitive functions 

behind its behaviour.  

Reference:  

Fayet, A. L., Hansen, E. S., & Biro, D. (2020). Evidence of tool use in a seabird. Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the United States of America, 117(3), 1277–1279. 

https://doi.org/10.1073/pnas.1918060117 
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Social information use in larval dragonflies 
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Recent findings indicate that the utilization of social information, produced inadvertently 

by others through their routine behaviour and interaction with the environment, may be 

ubiquitous in the animal kingdom. A number of studies have provided experimental 

evidence that individuals can change their behaviour after having observed the predator 

avoidance behaviour of knowledgeable conspecifics in various non-grouping species. 

However, little is known about how such information may spread among multiple 

individuals if they do not form cohesive groups and therefore social attraction among 

group-mates does not facilitate information transmission. In this study, we investigated 

how social information on predation risk spread between southern hawker, Aeshna 

cyanea, dragonfly larvae and affected their locomotor activity. We recorded animals’ 

movement in a 3-compartment arena; into each compartment (12 × 12 cm), we allocated 

a ‘demonstrator’, a ‘primary observer’ and a ‘secondary observer’ individual. 

Demonstrators and primary observers were separated either by a transparent wall 

without holes (‘only visual cue’ group), by an opaque wall with holes (‘only chemical cue’ 

group) or by a transparent wall with holes (‘both visual and chemical cues’ group). 

Primary and secondary observers were separated by a transparent wall without holes 

in all groups. After measuring baseline activity (measured as the total distance covered 

in a 10-minute long period), demonstrators received alarm cues from crushed 

conspecifics; we predicted that this treatment would induce a decrease in their 

locomotor activity, which might serve as a visual social cue for primary observers during 

the post-treatment 10-minute long observation period. Preliminary results showed that 

demonstrators decreased their activity in response to the applied treatment as expected. 

We also observed a significant decrease in the total distance covered in primary 

observers when only visual cues were detectable. However, primary observers 

increased their activity in response to chemical cues only, and exhibited no change in 

their behaviour when both visual and chemical cues were present. Secondary 

observers, on the other hand, did not alter their activity in any groups. Our findings imply 

that visual detection of the changed activity of conspecifics may influence the movement 

of larval dragonflies, but the diffusion of such information is limited in space. 

  



XXII. MET Konferencia 2020  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

58 

Host ant change of a protected social parasitic butterfly during its larval stage 

 

András Tartally 1, tartally.andras@science.unideb.hu 

Anna Ágnes Somogyi1, panka.somogyi@gmail.com 

Tamás Révész1, gigatamas@gmail.com 

 
1Department of Evolutionary Zoology and Human Biology,  

University of Debrecen 

 

David R. Nash, DRNash@bio.ku.dk 

Denmark Centere for Social Evolution, Department of Biology,  

University of Copenhagen 

 

The social parasitic Alcon blue butterfly (Maculinea alcon) starts its larval stage by 

feeding on seeds of gentians (Gentiana and Gentianella spp.) then they should be 

adopted by some suitable Myrmica ant species. The host plant and host ant species can 

differ on population level within a region. The knowledge of the local host(s) is interesting 

from evolutionary and conservation biological aspects. It is an open question whether a 

caterpillar can be suitably readopted by a new host ant colony, e.g. when a stronger 

colony occupies the nest of the original host. We tested this question in the lab by 

introducing strong (50 workers) colonies of alien Myrmica species to the arenas of weak 

(2 caterpillars with 6 workers) colonies. Most of the caterpillars were suitably readopted 

by alien ants. These results show a better ecological plasticity of this butterfly about its 

host ant usage than it was generally thought of. However, we should be careful with 

these laboratorial results, tested on a single population. 
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A rátermettség az evolúciós ökológia és viselkedésökológia központi fogalma, 

mérőszáma, melyet az egyedek sikerességének kifejezésére használnak. A 

vizsgálatokban a rátermettség becslésekor az élettartam alatti szaporodási sikert 

próbálják a lehető legpontosabban meghatározni. Madarak esetében a szaporodási 

siker legjobb becslésének általában a költőhelyre visszatérő szaporodóképes utódok 

(rekruták) számát tekintik. Itt azonban torzíthatja a sikerbecslést, ha nem vesszük 

figyelembe a rekrutákra ható nem véletlenszerű hatásokat, mint például az ivarfüggő 

születési területhűséget. Madaraknál általában a tojó a kevésbé területhű ivar. Az is 

közismert, hogy jelentős eltérések mutatkozhatnak a fészekaljak ivararányában egy 

populáción belül. Ezért ha nem vesszük figyelembe a rekruták számának vizsgálatakor 

az utódok ivararányát, előfordulhat, hogy a több tojót létrehozó szülők rátermettségét 

helytelenül alábecsüljük. Kutatásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy az egyes 

fészekaljak ivararánya összefügg-e az ezen fészekaljakból visszatérő rekruták 

számával, tehát az ivararány befolyásolhatja-e a rátermettségbecslésünket. A 

vizsgálatot az örvös légykapó (Ficedula albicollis) egy több évtizede kutatott pilisi 

populációjában végeztük, öt év fészekaljainak adatai alapján. Várakozásunkkal 

ellentétben a kirepüléskori ivararány nem mutatott összefüggést a rekruták számával, 

így eredményeink szerint a fészekaljak ivararánya ebben a populációban nem torzítja a 

rátermettségbecslést. 
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Despite personality is defined as “behavioral differences that are stable across time and 

situations”, in humans the mean personality traits change across the lifespan and with 

life experiences. The dog can be a possible model for personality development studies, 

due to their different life experiences and shared environmental conditions, evolutionary 

and developmental history with humans. What makes them suitable for such studies is 

that their lifespan is much shorter than ours, thus the studies need to cover shorter 

timeframes. Most studies investigating the age-related personality changes in dogs have 

concentrated on the early development up to 2 years or on senior and geriatric animals. 

Recent cross-sectional questionnaire studies examined wider age ranges and identified 

personality traits that might change over the lifetime of dogs, but in these analyses 

individual differences are not considered. Longitudinal studies are still rare and mostly 

compare the dogs’ personality between only two timepoints.  

We aimed to test how dogs’ personality changes with age, considering individual 

features and life experiences, tracking the dogs for several years. Here we report results 

from a long-term data collection with at least 3 responses (average 4.49 responses 

(max. 9 responses/dog)) from the same owner about the same dog (N = 453). A 

demographic questionnaire and the Dog Personality Questionnaire were filled out 

repeatedly with average 0.88 years intervals. The youngest dog at the first timepoint 

was 0.70 years old, while the oldest 17.50 (mean = 7.76 years). The study covered 

average 2.72 years/dog (0.56-3.95), and the youngest dog at its last timepoint was 2.63 

years old, while the oldest 19.84 (mean = 10.47 years). We calculated separate PCA 

based scores and using Mixed Effects models tested how ageing, sex, sexual status 

(intact or neutered), breed (mixed or purebred), amount of training, previous trauma and 

health status affect these.  

We found that personality change in different directions with age, and that demography 

and life experience also modify these changes. Age-related decrease was found in Fear 

of People (more pronounced in neutered dogs), in General Aggression (only in mixed 

breed and most trained dogs), in Playfulness (more pronounced in females and less 

healthy dogs), in Companionability (only in non-traumatised dogs). We found age-

related increase in Nonsocial Fear (only in males and least healthy dogs), in Aggression 

towards Dogs (more pronounced in traumatised dogs). And age and Trainability are in 

quadratic relationship (decrease starts above ~8 years). In conclusion, the age-related 

changes in different personality traits differ in their direction, sometimes the relationship 
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is quadratic, and these changes are not independent from the individual characteristics 

of dogs. There are features and life experiences which predispose or prevent the age-

related personality change. These results may help owners to concentrate more on 

those life experiences which affect their dog’s age-related behaviour changes in a 

positive way. In the future we plan to analyse individual trajectories, too.  

This project has been supported by the ÚNKP-20-3 New National Excellence Program of the Ministry for 

Innovation and Technology from the source of the National Research, Development and Innovation Fund, 

and the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and 

innovation programme (Grant Agreement No. 680040). 
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A szociálisan monogám énekesmadár fajok 75%-ánál figyeltek meg félrelépéseket. Ez 

a viselkedés evolúciós szempontból a felszarvazó hím számára egyértelműen 

nyereséges, mert anélkül növeli utódai számát, hogy az utódok felnevelésére energiát 

kéne fordítania. A félrelépő tojó számára is előnnyel járhat ez a viselkedés pl. a 

megtermékenyítés biztosítása, az utódok genetikai minőségének javítása, vagy 

genetikai sokféleségének növelése szempontjából. A felszarvazott hím azonban komoly 

hátrányt szenvedhet el, ugyanis az utódgondozásba fektetett energiája részben, vagy 

extrém esetben egyáltalán nem fog megtérülni. Ennek kockázata fajonként különböző: 

a félrelépésből származó utódot tartalmazó fészekaljak aránya 1-86% is lehet és a 

fiókák 1-55%-a származhat félrelépésből. Az apaság bizonyossága hipotézis szerint 

azoknak a hímeknek, melyek nem lehetnek biztosak apaságukban, érdemes lehet 

csökkenteni az aktuális fészekaljba fektetett energia mértékét, növelve ezzel saját 

túlélési és jövőbeli szaporodási esélyüket. Amennyiben az apák valóban képesek 

felmérni, hogy párjuk félrelépett-e, azt várjuk, hogy a félrelépésből származó utódot 

tartalmazó fészekaljakban a hímek etetési aktivitása alacsonyabb lesz. Ezt a predikciót 

teszteltük az örvös légykapó (Ficedula albicollis) hazai populációjában, ahol egy korábbi 

vizsgálat szerint a fészekaljak 56%-a tartalmazott félrelépésből származó utódot. A 

vizsgálatot teljes fészekaljcserét követően végeztük a fiókák csúcsnövekedési 

időszakában. Az apaság meghatározása mikroszatellita genetikai markerek 

vizsgálatával történt. Egy év adatai alapján a korábbiakhoz hasonlóan magas félrelépési 

arányt találtunk. Azonban sem a hímek, sem a tojók etetési rátája nem mutatott 

összefüggést azzal, hogy eredeti fészekaljuk tartalmazott-e félrelépésből származó 

utódot. Ez arra utalhat, hogy a hímek ilyen magas félrelépési ráta mellett valószínűleg 

nem képesek felmérni partnerük hűségességét. 
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A longitudinal awake fMRI case study 
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Pet dogs are continuously exposed to human speech since their early days. In the last 

few years, speech processing in dog brains has started to be investigated with functional 

magnetic resonance imaging (fMRI). By means of this technique, recently we found 

evidence for distinct activity patterns for familiar and unfamiliar languages in secondary 

auditory regions in dogs. In the present study we aimed at discovering the origin of this 

distinction by tracking the changes that occur in the dogs’ brain, when they get 

familiarized with a new language. Two pet dogs, who moved from Spanish to Hungarian 

language environment were tested twice: 1) after arrival to Hungary, and 2) 5 month 

later. During scanning dogs listened to pseudowords and sentences told in 3 languages: 

Spanish (familiar), Polish (unfamiliar control) and Hungarian (first unfamiliar, then 

familiar). We hypothesized that, the processing of Hungarian will be similar to Polish in 

the first session, when it is unfamiliar, and becomes similar to Spanish after 

familiarization. Whole brain analysis detected no significant language-related difference 

in brain activity when comparing the two sessions. An ROI analysis revealed a language 

effect in the right insular cortex in the pseudoword experiment, but no interaction was 

found between the language effect and testing session. Our result replicates previous 

findings, that dogs are able to discriminate between languages. Additionally, we show 

this capacity on pseudowords presented in isolation, which suggests, that dogs pay 

attention to the fine phonetical structure of a language. 
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Korábbi tanulmányok szerint az öregedés negatívan befolyásolja a kutyák teljesítményét a 

különböző tanulási feladatokban. Az ilyen tesztprotokollok azonban általában kiterjedt oktatást 

és / vagy nagy berendezéseket igényelnek, ami megnehezíti azok reprodukálását vagy 

szűrővizsgálatként való használatát. Tanulmányunkban a kutyák asszociatív tanulási 

képességeinek és kognitív rugalmasságának felmérését tűztük ki célul olyan viselkedésteszt 

segítségével, amely a kutyák spontán viselkedésére támaszkodik és nem igényel semmilyen 

speciális képzést vagy készüléket. A Clicker Game tesztben a kísérletező megjutalmazta a 

kutyát bármilyen újszerű viselkedés bemutatásáért, beleértve a trükköket, a testmozgásokat, a 

kísérletező által irányított viselkedéseket, a hangosításokat stb. Fontos, hogy minden egyes 

viselkedést csak egyszer jutalmaztak (vagyis az ismétlődő viselkedések nem eredményeztek 

további jutalmat), a kísérletező addig maradt passzív, amíg új viselkedést nem ajánlottak fel. N 

= 128 kutyát teszteltünk különböző fajtákból, és három korcsoportba soroltuk őket: „fiatalok” 

(2,5–5,8 évesek, N = 34), „idősek” (6,1–9,6 évesek, N = 43,) és „Idősebb” (10–14,5 évesek, N 

= 51). Megállapítottuk, hogy a fiatal kutyák több időt töltöttek a korábban jutalmazott 

viselkedések ismétlésével, mint az idősebb kutyák, míg az új viselkedés gyakoriságában nem 

találtunk különbséget a korcsoportok között. Amikor azonban a viselkedéseket kategóriákba 

soroltuk, azt találtuk, hogy a fiatal kutyák több engedelmességi trükköt mutattak be, mint az 

idősebb kutyák, míg az idős és az idősebb kutyáknál több nem szándékos viselkedés volt, 

vagyis olyan, amelyet valószínűleg véletlenül mutattak be (pl.: előre lépés, fordulás vagy padló 

szimatolás). A fiatal kutyák gyakrabban és hosszabb ideig nézték a kísérletezőt, és több időt 

töltöttek passzívan, mint mindkét idősebb korosztály. Száz alanyunk (N = 18 fiatal kutya, N = 38 

öreg kutya, N = 44 idõsebb kutya) másodszor is vett részt a viselkedési teszten, átlagosan 22 

hónappal az elsõ teszt után. Minden viselkedés - kivéve a nem szándékos magatartások számát 

- szignifikánsan korrelált és közepesen jól (r> 0,4) korrelált a két tesztesemény között, jelezve, 

hogy a viselkedés az idők során következetes. A kutyák azonban változtak az 1. tesztről a 2. 

tesztre: a második teszt alkalmával a kutyák általában több időt töltöttek a „régi” viselkedések 

(különösen az engedelmességi trükkök) végrehajtásával, kevesebb új viselkedést kínáltak, 

jobban ránéztek a kísérletezőre és passzívabbak voltak. Összességében elmondható, hogy a 

fiatal kutyák nagyobb hajlandósága a régi viselkedések bemutatására ebben a tesztben azt jelzi, 

hogy az ajánlott viselkedés és jutalom közötti összefüggést gyorsabban / könnyebben 

megtanulják, mint az idősebb kutyák. Másrészt a korcsoportok közötti új viselkedés 

gyakoriságában mutatkozó különbségek hiánya azt jelzi, hogy a kutyák kognitív rugalmasságára 

nincs hatással az életkor, vagy hogy a teszt szabálya túl összetett volt a kutyák számára. 

Eredményeink azonban azt sugallják, hogy az öregedés befolyásolja az ilyen zavaros 

helyzetben alkalmazott stratégia típusát: a fiatal kutyák inkább a kísérletezőre néztek, inkább 

passzívak voltak és ismert trükköket kínáltak, míg az idősebb kutyák kevésbé nézték a 

kísérletezőt, aktívabbak voltak, és az általuk kínált viselkedés inkább véletlenszerű volt. A 
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kutyák viselkedése ebben a tesztben következetes marad, azonban többszörös teszteléssel úgy 

tűnik, hogy a kutyák általában alkalmazzák a fiatal kutyák viselkedési stratégiáját. 


