
Állati társadalmak 



Szociális állatok 

Szociális állatok definíciója 
 
 Az egyedek közötti kapcsolat több, mint a 
párosodás és a páros utódgondozás. 
 

 
 

•Preszociális 
•Szubszociális: segítők a fészeknél 
•Paraszociális: sok nőstény együtt gondoz 

•Euszociális 
 
 

 
 
 

Szociálitás szintjei 
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Szociális növények



•Euszociális: 
•Átfedő generációk 
•Munkamegosztás a szaporodásban 
•Az utódok kooperatív gondozása 
----------------------------------------------------------------- 
•Szaporodó és nem szaporodó kasztok 
•A nem szaporodó kasztok az utódgondozással 
foglalkoznak 



Preszociális állatok 
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Presentation Notes
Although many species form temporary associations, such as (a) flamingo (Phoenicopterus minor) colonies and (b) zebra (Equus quagga) herds, some species such as (c) African elephants (Loxodonta africana), (d) snapping shrimps (Synalpheus brooksi), and (e) superb starlings (Lamprotornis superbus)  (Pompás fényseregély) form more permanent social groups and live together year-round. Kelet Afrika





Vámpír denevérek 

Presenter
Presentation Notes
A nem domináns hímeket elfogadják, ha hideg van. Szociális hőmérséklet reguláció. A szubordinálisok is tudnak néha párosodni. A nőstény utódok maradnak, hacsak nem hal meg az anya. Több anyai vonal van egy háremben. A hímek  háremben maradnak 2 éves korig, aztán akár el is űzik őket.





Euszociális állatok 

  

Presenter
Presentation Notes
Isoptera: termeszek, hemiptera: félfedelesszárnyúak (szociális levéltetvek, parthenogenetikusan szaporodnak, katonák,) rojtosszárnyúak: tripszek, haplodiploid, gubacsképző, katonák aktívan védenek a fészekparaziták ellen, coleoptera: bogarak, 
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Presentation Notes
Synalpheus brooksi: tengeri szivacsokban élnek telepesen, utódok közös felnevelése maximum body size (carapace length, or CL) of males is 3.7 mm; females, 4.0 mm 



Szocialitás csoportosulás 

• Passzív és aktív védelem 
• Jobb forrásfelhasználás, partnerkeresés 
• Hőreguláció 

 

 
 

Melyek a  csoportos életforma előnyei? 
 

Melyek a hátrányai? 
 

 
 

• Erősödő versengés 
• Paraziták 
• Szociális konfliktusok 

 

 
 



Önző banda, altruizmus kooperáció 

•Predátor veszély esetén miért jó 
csoportba verődni? 
 

•Miért terjed itt az „altruista gén”? 
•Miért vezethet ez kooperációra? 








Többszintű szelekció 
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Trait group model. 



n egyed egy csoportban m csoport 

Önző,  túlélési esélye p, ha önzőkkel van együtt 

Altruista, túlélési esélye p+b-c 

Önző,  túlélési esélye p+b, ha van altruista is 
Gyenge  
altruizmus 
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Lehet b helyett b/n is. Ekkor a végén az egyenlőtlenségben van egy 1/n a b előtt.



Mikor terjed az altruista? 
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(n-1)/(nm-1) annak az esélye, hogy egy olyat választok ki, akivel egy csoportban leszek az nm-1 közül. Mi a szelekció végállapota?



Mi van, ha  hatás megoszlik? 
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Ha n  nagy, akkor nem megy! 



Mi lesz a szelekciós egyensúly? 

Altruisták száma 
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Interaktívan a hallgatósággal.



Bednarz 1988 

Presenter
Presentation Notes
Harris sólyom Újmexikó, száraz félsivatagi terület. Rágcsálókra vadászik együttműködve, bekerítést, követést alkalmazva



Packer et al. 1990 
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Presentation Notes
A számok a pontok mellet a megfigyeléssel töltött órák száma.
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Rokonszelekció 

)1/(0

0

−+=
−+=
NbWW
crbWW

D

A

)1/( −>−
>

Nbcrb
WW DA

Presenter
Presentation Notes
Ha vannak rokonok, melyek hordozzák az allélt, akkor nem a kezdeti terjedés a kérdés! Erős altruizmus is mehet így! A modellben az a feltevés, hogy N egyed van együtt és r a rokonsági fok közöttük. 1/(N-1) eséllyel választok ki egy rokont. A rokonok átlagos nyeresége b/(N-1) 
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Nem véletlenszerű a kölcsönhatás: van csoportosulás 

Rokonszelekció    csoportszelekció ⊂



•Hamilton egyenlőtlenség általában  
                     valami*b >c,  
 
de a „valami” általában nem a rokonsági fok.  
 

• gyenge szelekció, páros kölcsönhatások, 
•Nehéz kezelni, ha a populáció struktúrált. 
 

Novak et al. 2010, Nature 466:1057 



r 

Terjed, ha –c + rb >0, azaz ha rb>c 

Hamilton 1964, Wilson 1987 



b>c 
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Rabok dilemmája 
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D b 0 

Rabok dilemmája rokonok között rb>c 



Kooperáció 
Synalpheus brooksi 

Lasioglossum duplex 

Pselaphagus genus 

 

C 

 

D 
C b-c+s -c 

D b 0 
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Presentation Notes
Synalpheus: van nagyobb királynő és dolgozók, egy éppen védi a bejáratot. Halictid bee karcsúméhek családja Lasioglossum duplex, erotylid bogár tarbogárfélék



Az euszociális társadalmak eredete 

•Az inkluzív fitnesz és a haplo-diploid 
hipotézis.  
• Klonálisan szaporodó állatok? 
• A genetikai diverzitás előnyei.  
•Nem haplo-diploid euszociális állatok? 
•Nem euszociális haplo-diploidok? 
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Presentation Notes
Klonálisoknál a legnagyobb a rokonság, ott még sincs euszocialitás (De nincs is különbség abban, hogy a testvéremet vagy az utódomat gondozom), vannak köztük eu gubacsképző levéltetvek. Hangyáknál és méheknél is kimutatták, hogy a nagyobb diverzitás nagyobb ellenállóképességet nyújt a kórokozók ellen és a kolónia hőmérsékletregulációjában is.



Az euszociális társadalmak eredete 
I. 

• Csoportok kialakulása. Minden euszociális 
faj épít és véd egy közös fészket.  
• A preadaptáció: preszociális viselkedés. 
Vannak, akik könnyen lépnek tovább. 
(Ceratina és Lasioglossum)? 
•Hymenoptera preadaptáció: hosszú gondos-
kodás 
•Euszociális allélek megjelenése: Törölni kell 
egy meglévő viselkedést. (pl. diszperzió 
korlátozása) 
 
 

 

E. O. Wilson 

Presenter
Presentation Notes
Csoportok formálódása. (fészkelőhely vagy a táplálék, védelem vagy táplálékkeresésMinden euszociális faj épít és véd egy közös fészket. Ennek az előnye a döntő indító lépésA nagy rokonság inkább következmény és nem ok A preadptáció megvan, és vannak, akik könnyen lépnek tovább: solitáris méhek-> eu méhek kísérletileg.Ceratina és Lasioglossum összekényszerített partnereknél kialakul a munkamegosztás. Solitárisan is egymás után csinálnak több dolgot. Euban gátlódik  a másik funkció, ha azt más csinálja.Eu allél: pl törlődik a diszperzióra hajlamosító allél



• Az eu allélok nyomai: 
–  kb 110 millió éve, környezeti hatásokra regulációs 

változások hatására a hangyáknál nem fejlődik ki a 
szárny. 

–  Tűzhangyák Gp-9 mutáns. ->Szuperkolónia. 
• Interakciók ( kooperáció, munkamegosztás), ha 

együtt maradnak 
• A szelekció a királynő saját és extraszomatikus  

fenotípusára hat. 
  



Eu. Evol. röviden 

• Valószínűleg a legfontosabb kezdeti lépés az 
ellenségek elleni védekezés. 

• Összefoglalva:  
– (1) csoport kialakulása,  
– (2) a szükséges pre-adaptív tulajdonságok 

megjelenése (értékes és védendő fészek)  
– (3) olyan mutánsok, melyek a csoportot állandóvá 

teszik, pl. diszperzió gátlása  
– (4) a tagok és a környezet kh.-a, új tulajdonságok  
– (5) többszintű szelekció, kooperáció, munkamegosztás 

Nowak et al. 2010, Nature, 466: 1057- 



Mások NAGYON nem értenek egyet 
ezzel! 



Monoandria és az euszociális 
viselkedés 

Hughes et al. 2008 Science, 320: 1213- 

Monoandria az ősi forma 

Presenter
Presentation Notes
Fekete monoandria, piros poliandria szaggatott alacsony poliandria Phylogeny of genera of eusocial Hymenoptera (ants, bees, and wasps) for which female mating-frequency data are available. Each independent origin of eusociality is indicated by alternately colored clades. Mating-frequency data are not available for the allodapine bees. Microstigmus comes (R. Matthews), Lasioglossum malachurum (C. Polidori), Apis mellifera  (F.L.W. Ratnieks), Liostenogaster flavolineata (J. Fields), Polistes dominulus (W.O.H. Hughes), and Diacamma sp. (W.O.H. Hughes)] 



Hughes et al. 2008 Science, 320: 1213- 
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Presentation Notes
Mean (±SE, indicated by error bars) proportion of females mating multiply and effective mating frequency for species with and without totipotent workers. (B) Occurrence of totipotent workers in species with monandry, facultativlow polyandry (>1 but <2 effective mates), or high polyandry (>2 effective mates).A dolgozó szaporodóképessége szignifikánsan kisebb a fakultatív poliandrikus fajoknál.Feltevés az adatgyűjtéskor: Ha dimorfizmus van a kiránynő és a dolgozók között=> nem totipotens



Euszociális társadalmak evolúciója II. 

• Csoportalakítás előnye + monogámia miatti 
nagy rokonsági fok=> proszociális társadalmak 

• Az altruizmus és a kooperáció könnyen 
kialakul, 

• Csökkenő diszperzió, erősödő többszintű 
szelekció, 

• Eu allélek megjelenése=> euszociális 
társadalmak 
 
 



Promiszkuitás és a komplex 
társadalmak evolúciója 

CK Cornwallis et al. Nature 466, 969-972 (2010) doi:10.1038/nature09335 



Diverzitás 
„Sesel poszáta” 
Acrocephallus sechellensis 

„Fehér szárnyú varjú” 
Corcorax melanomarhamphos 

Sarki lunda 
Fratercula artica 

Lazúr tündérmadár 
Malurus cyaneus 

Presenter
Presentation Notes
Poszáta_: fakultatív helper, varjú: obligát help,  lunda: nincs segítség és alacsony promiszkuitás, lazúr tündérmadár: extrém promiszkuitás, kooperatív
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Rates of promiscuity (percentage of broods with one or more offspring sired by an extra-group male) in cooperative and non-cooperative species. Promiscuity was significantly higher in non-cooperative than in cooperative. Data shown, mean ± s.e. b, The relationship between levels of cooperation (population with the lowest percentage of nest with helpers throughout the species range) and promiscuity in cooperative species. Helpers were present in a lower percentage of nests in species with higher rates of promiscuity The line is the log-linear regression curve.
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Presentation Notes
The phylogenetic distribution of cooperative breeding and ancestral rates of female promiscuity. Red species labels and branches represent cooperative breeding, and black species labels and branches indicate non-cooperative species. Blue circles indicate ancestral values of rates of promiscuity (larger circles correspond to higher promiscuity). Petroica are a poorly constrained group and have been split in the phylogeny. The resulting transitions make no difference to the results



Presenter
Presentation Notes
b, Promiscuity in non-cooperative and cooperative ancestral species that gave rise to only non-cooperative descendants (black bars), only cooperative descendants (dark-grey bars), or both non-cooperative and cooperative descendants (light-grey bars). Non-cooperative ancestors that lead to cooperative descendants had lower promiscuity than those that produced non-cooperative descendants. Similarly, cooperative ancestors that produced non-cooperative descendants were more promiscuous than those that produced cooperative descendants. c, The changes in promiscuity associated with transitions to and from cooperative breeding. Rates of promiscuity decreased during transitions to cooperation, but decreased when cooperation broke down. Data shown, mean ± s.e. of ancestral values.
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Presentation Notes
There was a significant quadratic relationship between kin discrimination (correlation between relatedness and help provided) and promiscuity, indicating that kin discrimination was strongest in species with intermediate rates of promiscuity 



• A kooperatív utódgondozás összefügg az 
alacsonyabb promiszkuitással 

• A rokonfelismerés közepes promiszkuitásnál a 
legerősebb 



Összefoglalás 

• Szociális állatok: 
– Csoportos életmód előnyei > hátrányai 
– Csoportos életmód => altruizmus, kooperáció 
– Monogámia =>segítők jobban terjednek, (ciklikus) 
– Korlátozott diszperzió => többszintű szelekció 
– Euszociális társadalmak kialakulhatnak 
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