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Ε άν ποτέ σας έχει τσιμπήσει μέλισσα (Apis mellifera), θα γνωρίζετε ότι τα
ζώα μπορούν να συμπεριφέρονται με τρόπους που μάς φαίνονται παρά-

λογοι. Τελικά, μόλις μερικά λεπτά αφότου σας κεντρίσει, η θηλυκή μέλισσα θα
πεθάνει. Γιατί κάποιο άτομο αυτοκτονεί για να σας βλάψει προσωρινά; Παρ’
όλο που δεν θα μπορέσετε να απαντήσετε πλήρως αυτήν την ερώτηση μέχρι
το Κεφάλαιο 12, η απάντηση βρίσκεται κρυμμένη βαθιά στο τμήμα του γενετι-
κού κώδικα που η μέλισσα μοιράζεται με τους συντρόφους της στην κυψέλη.
Όπως θα δείτε σε αυτό το Κεφάλαιο, η θεωρία της συμπεριφοράς μας παρέ-
χει το πλαίσιο για να κατανοήσουμε τόσο αυτή, όσο και άλλες φαινομενικά
παράδοξες συμπεριφορές. Ως φοιτητής της συμπεριφοράς των ζώων, θα
χρησιμοποιήσεις αυτό το βιβλίο έτσι ώστε να ξεκινήσεις να μελετάς το φυσικό
κόσμο και να εξετάζεις πώς και γιατί τα διάφορα ζώα που ζουν σε αυτόν συμ-
περιφέρονται με ποικίλους τρόπους.

Ο κλάδος της συμπεριφοράς των ζώων είναι δυναμικός και αναπτύσσεται
γοργά εξαιτίας των χιλιάδων συμπεριφορικών βιολόγων που διερευνούν οτι-
δήποτε, από τη γενετική του κελαηδίσματος των πουλιών μέχρι το γιατί οι γυ-
ναίκες βρίσκουν ελκυστικούς τους άντρες με ρωμαλέα πιγούνια. Ένα κύριος

Μια Εισαγωγή 
στη Συμπεριφορά 

των Ζώων
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λόγος που το πεδίο είναι τόσο ενεργό και ευρύ έχει να
κάνει με ένα βιβλίο, που εκδόθηκε πριν από 160 χρό-
νια, το 1859, από τον Κάρολο Δαρβίνο, το Περί της Κα-
ταγωγής των Ειδών. Σε αυτό το βιβλίο ο Δαρβίνος (ΕΙ-

ΚΟΝΑ 1.1) εισήγαγε την έννοια της φυσικής επιλογής,
η οποία υποστηρίζει ότι τα αρτίγονα είδη είναι αποτέ-
λεσμα μιας ακαθοδήγητης, ασυνείδητης διεργασίας
αναπαραγωγικού ανταγωνισμού μεταξύ των προγόνων
τους. Η θεωρία της φυσικής επιλογής παρέχει τις κα-
τευθυντήριες αρχές για τη μελέτη της συμπεριφοράς
των ζώων, καθώς και της βιολογίας ευρύτερα. Η γνώση
ότι η συμπεριφορά των ζώων, όπως και κάθε άλλη διά-
σταση της ζωής, έχει μια ιστορία που καθοδηγείται
από τη φυσική επιλογή, είναι εξαιρετικά σημαντική. Η
κατανόηση της εξελικτικής θεωρίας μας παρέχει ένα
επιστημονικό σημείο εκκίνησης όταν σκοπεύουμε να
προσδιορίσουμε γιατί τα ζώα κάνουν αυτά που κάνουν
και γιατί διαθέτουν γενετικούς, αναπτυξιακούς, αισθη-
τηριακούς, νευρικούς, φυσιολογικούς και ορμονικούς
μηχανισμούς που καθιστούν εφικτές αυτές τις συμπε-
ριφορικές ικανότητες. Για να κατανοήσετε πραγματικά
γιατί η μέλισσα σκοτώνει τον εαυτό της για σας κεντρί-
σει, πρέπει να προσεγγίσετε τη μελέτη της συμπεριφο-
ράς των ζώων με μια εξελικτική οπτική, απ’ την οπτική
του Δαρβίνου. Όπως είπε και κάποτε ο εξελικτικός βιο-
λόγος Theodosius Dobzhansky, «Τίποτε στη βιολογία
δεν βγάζει νόημα παρά υπό το φως της εξέλιξης». Ελ-

πίζουμε ότι θα σας πείσουμε πως ο Dobzhansky είχε δίκιο και για τη συμπεριφορά των ζώων. Εάν το
πετύχουμε, θα καταλάβετε την απήχηση που έχει η εξελικτική προσέγγιση στη μελέτη της συμπερι-
φοράς των ζώων, καθώς βοηθά τους επιστήμονες να εντοπίσουν ενδιαφέροντα θέματα που αξίζει να
εξηγηθούν, τους καθοδηγεί στη διατύπωση υποθέσεων κατάλληλων για έλεγχο, και τελικά παράγει
ισχυρά συμπεράσματα σχετικά με την εγκυρότητα συγκεκριμένων υποθέσεων.

Η επίδραση του Δαρβίνου εξακολουθεί να είναι ισχυρή μέχρι και σήμερα, γι’ αυτό και το παρόν βι-
βλίο τιτλοφορήθηκε Συμπεριφορά Ζώων: Μια Εξελικτική Προσέγγιση, στις πρώτες δέκα εκδόσεις του.
Σε αυτές τις εκδόσεις, διερευνήσαμε την ποικιλία των συμπεριφορών που επιδεικνύουν τα ζώα και
πραγματευτήκαμε όχι μόνο το πώς και το γιατί εξελίχθηκαν αυτές, αλλά και γιατί εξελίχθηκαν σε κά-
ποιο είδος και όχι σε κάποιο άλλο, ή στο ένα φύλο και όχι στο άλλο. Σε αυτήν την ενδέκατη έκδοση,
επεκτείναμε την εξελικτική προσέγγιση που υπογραμμιζόταν στον υπότιτλο στις προηγούμενες εκδό-
σεις και υιοθετήσαμε μια πιο ενοποιητική προσέγγιση. Η έννοια της εξέλιξης μέσω της φυσικής επιλο-
γής παραμένει ο οδηγός μας, ωστόσο ενσωματώσαμε στις συζητήσεις μας θέματα όπως η επιγενετι-
κή, η ανάπτυξη και η οικολογία, καθώς και εργαλεία όπως η θεωρία των παιγνίων και η μοριακή γενε-
τική. Πράγματι, όπως θα δείτε στα επόμενα Κεφάλαια, η μελέτη της συμπεριφοράς των ζώων έχει και
αυτή εξελιχθεί από τότε που ο Δαρβίνος έκανε τις παρατηρήσεις του σχετικά με την φυσική επιλογή
πριν από περισσότερα από 150 χρόνια. Στην πραγματικότητα, η μελέτη της συμπεριφοράς των ζώων
έχει αλλάξει αρκετά από τη πρώτη έκδοση αυτού του βιβλίου πριν από 40 χρόνια περίπου. Επομένως,
σε αυτήν την έκδοση, πάμε πέρα από την εξελικτική προσέγγιση για τη μελέτη της συμπεριφοράς των
ζώων. Επιπλέον, λαμβάνουμε υπόψη την οικολογική, τη μηχανιστική και την αναπτυξιακή προσέγγιση.
Εν ολίγοις, υιοθετούμε μια ενοποιητική προσέγγιση για τη μελέτη της συμπεριφοράς των ζώων (Ru-
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EIKONA 1.1
Κάρολος Δαρβίνος
Φωτογραφία που λήφθηκε το 1881 από τον Rose
Barraud (1845–1896). Θεωρείται ότι είναι η τελευ-
ταία φωτογραφία του Δαρβίνου πριν από το θάνατό
του. Η πρωτότυπη βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη Hun-
tington στο Σαν Μαρίνο της Καλιφόρνιας.



benstein & Hofmann 2015, Hofmann et al. 2016), συζητώντας πώς η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα γο-
νίδια, την ανάπτυξη και το περιβάλλον διαμορφώνει την εξέλιξη των συμπεριφορών των ζώων. Αυτό
σημαίνει ότι σήμερα οι φοιτητές της συμπεριφοράς των ζώων μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποι-
ήσουν όσα έμαθαν στα μαθήματα της βιοχημείας ή της μοριακής βιολογίας, καθώς και αυτά που δι-
δάχθηκαν στο μάθημα της οικολογίας. Θα παρουσιάσουμε το πώς, για παράδειγμα, η γονιδιωματική
και η νευροβιολογία αλλάζουν το πώς μελετούμε τη συμπεριφορά των ζώων με τέτοιο τρόπο που ο
Δαρβίνος δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Επίσης θα δείξουμε πως οι σύγχρονες φυλογενετικές συγ-
κριτικές μέθοδοι μας επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από δεκάδες
έως και χιλιάδες είδη για να ελέγξουμε υφιστάμενες υποθέσεις, καθώς και για να παράγουμε νέες.

Ωστόσο, καταρχάς σε αυτό το Κεφάλαιο σας συστήνουμε στον συναρπαστικό κόσμο της συμπερι-
φοράς των ζώων. Ξεκινούμε με μια αναλυτική συζήτηση του πώς η φυσική επιλογή διέπει την εξέλιξη
της συμπεριφοράς. Σας παρουσιάζουμε τον τρόπο σκέψης μέσω των προσαρμογών και τη γονιδιακή
θεώρηση της εξέλιξης των συμπεριφορικών γνωρισμάτων. Συζητούμε την προσέγγιση κόστους – οφέ-
λους στη βιολογία της συμπεριφοράς, καθώς και τον κρίσιμο ρόλο που παίζει ο έλεγχος των υποθέ-
σεων στην επιστημονική μέθοδο. Τελικά, υποστηρίζουμε ότι η ενοποιητική προσέγγιση στη μελέτη της
συμπεριφοράς είναι ουσιώδης για την κατανόηση του πώς και γιατί εξελίσσονται οι συμπεριφορές,
ένα θέμα που θα το διερευνήσουμε πιο επισταμένως στο Κεφάλαιο 2 και κατόπιν στο υπόλοιπο βιβλίο.

Φυσική Επιλογή και η Εξέλιξη της Συμπεριφοράς
Όταν οι βιολόγοι θέτουν ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά των ζώων, καθοδηγούνται από τη
Θεωρία του Δαρβίνου για την εξέλιξη μέσω της φυσικής επιλογής. Ο Δαρβίνος προβληματιζόταν από
το γεγονός ότι οι παρ’ όλο που οι οργανισμοί μπορούσαν να αυξήσουν γεωμετρικά τους πληθυ-
σμούς τους, οι περισσότεροι δεν το έκαναν. Ακόμη και στα βακτήρια, που μπορούν να αναπαραχ-
θούν ταχύτατα και αποτελεσματικά, κάποια άτομα πολλαπλασιάζονται περισσότερο από κάποια άλ-
λα. Επομένως, ποια άτομα αναπαράγονται περισσότερο και γιατί; Όπως ο Δαρβίνος συνειδητοποί-
ησε παρατηρώντας (για μια ολόκληρη ζωή), ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον, εάν κατά το παρελθόν
κάποια άτομα άφηναν περισσότερους απογόνους συγκριτικά με κάποια άλλα, τότε αυτά τα αναπα-
ραγωγικά επιτυχή άτομα αναπόφευκτα σταδιακά θα μετασχημάτιζαν την εικόνα του είδους τους. Η
λογική της φυσικής επιλογής είναι τέτοια έτσι ώστε η εξελικτική αλλαγή να είναι αναπόφευκτη εάν
εκπληρώνονται απλώς τρεις συνθήκες:
1. Ποικιλότητα, όταν τα μέλη κάποιου πληθυσμού διαφέρουν μεταξύ τους σε κάποιο συγκεκριμένο

χαρακτηριστικό.
2. Διαφορική αναπαραγωγική επιτυχία, όταν κάποια άτομα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αφήνουν

περισσότερους απογόνους σε σχέση με τα υπόλοιπα.
3. Κληρονομικότητα, όταν οι γονείς μπορούν να περάσουν αυτά τα χαρακτηριστικά στους απογόνους

τους.

Εάν υπάρχει ποικιλότητα μέσα σε κάποιο είδος (και σχεδόν πάντοτε υπάρχει), εάν κάποιο τμήμα αυ-
τής της ποικιλότητας είναι κληρονομήσιμη και περνά από τους γονείς στους απογόνους, και εάν κά-
ποια από αυτά τα άτομα σταθερά αναπαράγονται πιο πετυχημένα από κάποια άλλα, τότε η αυξημένη
αφθονία των ζωντανών απογόνων των πιο επιτυχημένων τύπων θα μεταβάλλει σταδιακά τα είδη. Προ-
οδευτικά, ο «παλιός» πληθυσμός – είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η φυσική επιλογή δρα σε πληθυ-
σμούς ατόμων – εξελίσσεται σε έναν του οποίου τα μέλη διαθέτουν τα χαρακτηριστικά (ή γνωρίσμα-
τα) τα οποία σχετίζονται με την επιτυχημένη αναπαραγωγή κατά το παρελθόν. Το πόσο επιτυχημένο
είναι κάποιο άτομο στο να περνά τα κληρονομήσιμα γνωρίσματα του στην επόμενη γενιά ονομάζεται
αρμοστικότητα. Όπως θα δείτε παντού σε αυτό το βιβλίο, η αρμοστικότητα – η οποία εξαρτάται τόσο
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από την επιβίωση όσο και την αναπαραγωγή – αποτελεί το θεμέλιο για να κατανοήσουμε ποια γνωρί-
σματα είναι πιθανόν να εξελιχθούν μέσω φυσικής επιλογής και να καταστούν λίγο πολύ κοινά σε κά-
ποιον πληθυσμό. Εν τέλει, για να αναπαραχθεί και να διαβιβάσει τα γνωρίσματα του σε κάποιον από-
γονο του, κάποιο άτομο πρέπει να έχει επιβιώσει αρκετό χρόνο έτσι ώστε να δώσει απογόνους.

Ο Δαρβίνος δεν παρέθεσε απλώς με σαφήνεια τη λογική της θεωρίας του, αλλά έδωσε και πολλά
τεκμήρια για το ότι η κληρονομήσιμη ποικιλότητα των γνωρισμάτων είναι συχνή στα είδη και ότι ο κα-
νόνας είναι οι υψηλοί ρυθμοί θνησιμότητας. Πράγματι, οι συνθήκες που είναι απαραίτητες και ικανές
για συμβεί εξελικτική αλλαγή μέσω της φυσικής επιλογής είναι παρούσες σε όλους τους οργανι-
σμούς, στοιχείο που ο Δαρβίνος κατέδειξε αναλύοντας το πώς οι άνθρωποι μπορούν να προκαλέσουν
την εξέλιξη σκύλων και περιστεριών διασταυρώνοντας επιλεκτικά εκείνα τα άτομα που είχαν γνωρί-
σματα τα οποία οι εκτροφείς επιθυμούσαν να έχουν οι μελλοντικές γενιές των εξημερωμένων τους
ζώων. Και παρ΄όλο που αυτή ήταν μια αιρετική σύλληψη στη βικτωριανή Αγγλία του Δαρβίνου, σήμε-
ρα, γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι, όπως και όλοι οι άλλοι οργανισμοί, επίσης εξελίσσονται μέσω της
φυσικής επιλογής. Για παράδειγμα, η ικανότητα πολλών ανθρώπων να συνεχίζουν να πέπτουν και με-
τά από την παιδική ηλικία τη λακτόζη, το κύριο σάκχαρο στο γάλα, εμφανίστηκε περίπου την εποχή
που εξημέρωσαν ζώα για εκτροφή και έχει διατυπωθεί η υπόθεση πως αυτή η ικανότητα ευνοήθηκε
ισχυρά από τη φυσική επιλογή διότι επέτρεψε σε κάποια άτομα να επιβιώσουν με δίαιτα βασιζόμενη
στο γάλα.

Τα γνωρίσματα που σχετίζονται με την επιτυχή επιβίωση και αναπαραγωγή και επί των οποίων δρα
η φυσική επιλογή, τα ονομάζουμε προσαρμογές. Η κατανόηση του πώς ακριβώς κάποια φερόμενη
μετάλλαξη συνεισφέρει στην αναπαραγωγική επιτυχία των ατόμων είναι ίσως η κύρια επιδίωξη για
τους περισσότερους συμπεριφορικούς βιολόγους, κάποιοι εκ των οποίων θα ήταν ευτυχείς να προσ-
διορίζονται ως «προσαρμοστικιστές». Σίγουρα ο Δαρβίνος θα συμφωνούσε με τον τρόπο που οι «προ-
σαρμοστικιστές» εξετάζουν την εξέλιξη, και ειδικότερα σε σχέση με την κληρονομική θεμελίωση της
εξελικτικής θεωρίας. Παρόλο που ο ίδιος ο Δαρβίνος δεν ήξερε τίποτα για τα γονίδια (περιοχές του
DNA που κωδικοποιούν γνωρίσματα), σήμερα μπορούμε να μετασχηματίσουμε το επιχείρημα του για
να μπορεί να εφαρμοστεί με την επιλογή στο επίπεδο του γονιδίου. Όπως οι προσαρμογές που αυξά-
νουν την αναπαραγωγική επιτυχία θα εξαπλωθούν στους πληθυσμούς προοδευτικά, έτσι θα γίνει και
με την κληρονομική βάση αυτών των γνωρισμάτων. Επειδή τα γονίδια μπορούν να είναι παρόντα
στους πληθυσμούς σε διαφορετικές μορφές που είναι γνωστές ως αλληλόμορφα, εκείνα τα αλληλό-
μορφα που συνεισφέρουν στα γνωρίσματα που συνδέονται με την αναπαραγωγική επιτυχία των ατό-
μων θα γίνουν πιο συχνά με το χρόνο, ενώ αυτά που σχετίζονται με την αναπαραγωγική αποτυχία τε-
λικά θα εξαφανιστούν από το πληθυσμό και ίσως ακόμη και από το γονιδίωμα. Στην εξελικτική βιολο-
γία, ονομάζουμε τα γνωρίσματα φαινοτύπους (εκφάνσεις κάποιου ατόμου που προκύπτουν από κά-
ποια αλληλεπίδραση των γονιδίων του ατόμου με το περιβάλλον του), και ονομάζουμε γονοτύπους το
σύνολο των αλληλομόρφων που αποτελούν το υπόστρωμα για την ανάπτυξη αυτών των γνωρισμάτων.
Η γενετική βάση των περισσότερων περίπλοκων φαινοτύπων – που περιλαμβάνουν και την πλειονότη-
τα των συμπεριφορών – σπανίως είναι πλήρως γνωστή, και όποτε είναι, αυτό αφορά συνήθως οργανι-
σμούς μοντέλα. (Ωστόσο, όπως θα δείτε στα επόμενα Κεφάλαια, αυτό αλλάζει και σήμερα οι επιστή-
μονες είναι ικανοί να προσδιορίσουν το γενετικό υπόβαθρο κάποιου γνωρίσματος σχεδόν σε οποιοδή-
ποτε οργανισμό). Η σύνδεση φαινοτύπων με γονοτύπους δεν είναι μόνο ένα ουσιώδες τμήμα της σύγ-
χρονης μοριακής και εξελικτικής βιολογίας, με την εφαρμογή πανίσχυρων νέων εργαλείων και προ-
σεγγίσεων από αυτούς τους κλάδους, σε οργανισμούς μη-μοντέλα στο φυσικό τους περιβάλλον, αλλά
καθίσταται καίριας σημασίας και στη συμπεριφορική βιολογία.

Είναι κρίσιμο να αναγνωρίσουμε τρία σημεία σχετικά με την επονομαζόμενη γονιδιοκεντρική, ή από
τη σκοπιά του γονιδίου, εξέλιξη μέσω της φυσικής επιλογής.
1. Μόνο τα γονίδια δημιουργούν αντίγραφά τους και όχι οι οργανισμοί. Οι οργανισμοί, ή οι ομάδες

οργανισμών, είναι οχήματα μέσα στα οποία οι αντιγραφείς (τα γονίδια) ταξιδεύουν, ένα σημείο που
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θα συζητήσουμε περαιτέρω στο Κεφάλαιο 12 (Dawkins 1989). Επομένως, η προσαρμοστική εξέλιξη
συμβαίνει μέσω της διαφορικής επιβίωσης των ανταγωνιζόμενων γονιδίων που αυξάνει τη συχνότη-
τα εκείνων των αλληλομόρφων των οποίων οι φαινοτυπικές επιδράσεις προάγουν τη δική τους διά-
δοση.

2. Η εξέλιξη δεν είναι φυσική επιλογή. Η εξέλιξη είναι η αλλαγή των γονιδιακών συχνοτήτων σε κάποι-
ον πληθυσμό. Η φυσική επιλογή είναι ένα από τα αρκετά αίτια της εξέλιξης, όπως είναι και οι με-
ταλλάξεις, η μετανάστευση και η γενετική παρέκκλιση.

3. Η φυσική επιλογή δεν καθοδηγείται από οτιδήποτε και από οποιονδήποτε. Η επιλογή δεν «προσπα-
θεί» να κάνει κάτι. Αντιθέτως, τα άτομα που αναπαράγονται περισσότερο είναι η τάση που οδηγεί
κάποιον πληθυσμό ή είδος να εξελιχθεί στο χρόνο, μια διεργασία που ο Δαρβίνος ονόμασε κατα-
γωγή μέσω τροποποίησης.

Προσέξτε επίσης ότι οι μόνοι τύποι κληρονομήσιμων γνωρισμάτων που θα καταστούν πιο συχνοί σε
κάποιο είδος είναι εκείνοι που προάγουν την αναπαραγωγική επιτυχία του ατόμου, και που δεν ευνο-
ούν απαραιτήτως το είδος ως σύνολο. Παρόλο που επιχειρήματα «για το καλό του είδους» δεν διατυ-
πώνονται συχνά από τους βιολόγους πλέον, είναι απολύτως πιθανόν για τις προσαρμογές (και συγκε-
κριμένα αλληλόμορφα) να εξαπλωθούν στους πληθυσμούς ακόμη και εάν δεν συμβάλλουν καθόλου
στη διαιώνιση του είδους (δείτε στο Κεφάλαιο 12). Πράγματι, τα γνωρίσματα και τα αλληλόμορφα
που είναι βλαβερά στην επιβίωση της ομάδας μακροπρόθεσμα μπορούν να ευνοηθούν από τη φυσική
επιλογή. Ωστόσο, όπως θα συζητήσουμε αργότερα σε αυτό το βιβλίο, υπάρχουν επίσης ειδικές περι-
πτώσεις όπου η φυσική επιλογή δρα σε γνωρίσματα που ωφελούν άλλα, απ’ ό,τι φαίνεται ακόμη και
εις βάρος των ατόμων που φέρουν αυτά τα γνωρίσματα.

Η ΠΡΟΣEΓΓΙΣΗ ΚOΣΤΟΥΣ-ΟΦEΛΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚH ΒΙΟΛΟΓIA

Οι συμπεριφορικοί βιολόγοι για να διαπιστώσουν το γιατί μια συγκεκριμένη συμπεριφορά έχει εξελιχ-
θεί πρέπει να προτείνουν μια υπόθεση ή μια εξήγηση που να βασίζεται σε περιορισμένες αποδείξεις.
Φυσικά, για τις περισσότερες συμπεριφορές μπορεί να υπάρχουν περισσότερες ενδεχόμενες εξηγή-
σεις που να απαιτούν τη διατύπωση πολλαπλών υποθέσεων. Όταν μόνο μία σειρά αντιτιθέμενων υπο-
θέσεων μπορεί να ερμηνεύσει μια δεδομένη συμπεριφορά, τις ονομάζουμε εναλλακτικές υποθέσεις.
Αντίθετα, όταν πολλαπλές υποθέσεις μπορούν να τεθούν για μια δεδομένη συμπεριφορά, αναφερό-
μαστε σε αυτές ως μη- αλληλοαποκλειόμενες υποθέσεις. Παντού σε αυτό το βιβλίο, επισημαίνουμε
τις υποθέσεις στο κείμενο με μπλε και επίσης τις επεξηγούμε στα περιθώρια των σελίδων. Όταν
υπάρχουν πολλαπλές υποθέσεις που εξηγούν κάποια συμπεριφορά, τις ομαδοποιούμε σε ένα πλαίσιο
στο περιθώριο και σημειώνουμε εάν είναι εναλλακτικές ή μη- αλληλοαποκλειόμενες υποθέσεις.

Αφότου διατυπωθεί μια υπόθεση, οι ερευνητές μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για να κάνουν μια
πρόβλεψη, ή μια προσδοκία που θα πρέπει να επαληθεύεται εάν η υπόθεση είναι αληθής. Οι προβλέ-
ψεις επιτρέπουν τη διάκριση μεταξύ αντιτιθέμενων υποθέσεων. Η διατύπωση, η διάψευση και κατόπιν
η επαναδιατύπωση νέων υποθέσεων και προβλέψεων είναι αναπόσπαστο τμήμα της επιστημονικής
μεθόδου.

Όταν οι συμπεριφορικοί βιολόγοι ξεκινούν να ελέγχουν υποθέσεις και προβλέψεις που σχετίζονται
με κάποια ενδεχομένως προσαρμοστική συμπεριφορά, συχνά λαμβάνουν υπόψη το κόστος και το
όφελος αυτής της συμπεριφοράς, υιοθετώντας μια προσέγγιση κόστους-οφέλους για τη μελέτη της
συμπεριφοράς των ζώων. Όταν μιλούν για κόστος, οι συμπεριφορικοί βιολόγοι εννοούν το κόστος
αρμοστικότητας, δηλαδή τις αρνητικές επιδράσεις κάποιου γνωρίσματος στον αριθμό των απογόνων
που επιβιώνουν αφού παραχθούν από κάποιο άτομο ή τη μείωση του αριθμού των αντιγράφων των
αλληλομόρφων του που αυτό το άτομο συνεισφέρει στην επόμενη γενεά. Όταν μιλούν για όφελος
αρμοστικότητας, αναφέρονται στις θετικές επιδράσεις κάποιου γνωρίσματος στην αναπαραγωγική
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