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DIFERENCIES INDIVIDUALS I APRENENTATGE E N  E L .  
COMPORTAMENT AGRESSIU OBSERVAT E N  RATES QUE 
HAN VISCUT E N  PETITES COLONIES MIXTES 

M." Assumpció MARTf 1 CARBONELL * 

RESUMEN 

En el presente trabajo se analiza la posible relación que podría 
existir entre las medidas del Campo abierto (deambulación y defe- 
cación) y la conducta agresiva, en ratas de laboratorio. Se ha consi- 
derado también la influencia del aprendizaje en esta relación. 

La formación de colonias mixtas no se mostró eficaz para poten- 
ciar el comportamiento agresivo de los animales residentes que se 
enfrentan a una rata intrusa. 

En los sujetos no expuestos a un condicionamiento al ataque, las 
variables de clasificación deambulación y defecación no resultaron 
suficientemente importantes para determinar o influir el nivel de 
agresión. Sin embargo, la tendencia que se observó es que las ratas 
con altas puntuaciones en deambulación eran más agresivas que las 
que tenian puntuaciones bajas y que las que tenían puntuaciones bajas 
en defecación lo eran más que las que las tenian altas. 

Entre los sujetos expuestos al condicionamiento al ataque se ob- 
servó que las ratas con puntuaciones altas de deambulación y defe- 
cación eran las más agresivas. Eran éstas, pues, las que aprendian con 
mayor facilidad. 

* Departament de Psicolagia Experimental i Psicofisiologia. Universitat Autbno- 
ma de Barcelona. 
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RESUM 

En el present treball s'analitza la possible relució que hi podria 
haver entre les mesures del Camp-obert (deambulació i defecació) i la 
conducta agressiva de les rates de laboratori. S'ha considerat tumbé 
la influencia del aprenentatge en aquesta relació. 

La formació de colonies mixtes no s'ha mostrat eficac per a poten- 
ciar el comportament agressiu dels animals residents enfront d'un 
intrús. 

En els SS que no havien estat sotmesos a un condicionament a 
l'atac, les variables de classificació, deambulació i defecació no re- 
sultaren suficientment importants per a determinar o influir el nivel1 
d'agressió. Tanmateix, la tendencia que s'observa és que les rates amb 
puntuacions altes de deambulació eren més agressives que les baixes, i 
que les que tenien puntuacions baixes de defecació ho eren més que 
les altes. 

En els SS sotmesos al condicionament a l'atac s'observ~ que els 
que tenien les característiques de deambulació alta i defecació alta 
eren els més agressius. Aquests són, doncs, els que van aprendre més 
fdcilment. 

ABSTRACT 

An experiment was performed to determine the relationship bet- 
ween open field measures (ambulation and defecation) and aggres- 
sive behavior in laboratory rats. Learning influences over this relation 
were considered. 

Colony-maintained laboratory procedure was not effective to in- 
crease the aggresive behavior of  animals when un intruder rat was 
placed into the colony. 

In the subjects not exposed to prior attack conditioning the classi- 
fication variables ambulation and defecation were not enough impor- 
tant to determine or influence the aggression level. Nevertheless, the 
observed tendency was that the rats with high ambulatory scores 
were more aggressive than the low ones, and the rats with low defe- 
cation scores were more aggressive than the high ones. 

In  the subjects exposed to prior attack oonditioning the Subjects 
with high ambulation and high defecation scores were the more ag- 
gressive. Then, these Subjects learned more quickly than the low 
ambulation and defecation ones. 



Les rates de laboratori mostren, espontaniament, poca lluita. L'ailla- 
ment ha estat un metode molt usual per a generar o potenciar aquesta 
lluita en ratolins. Tanmateix, sembla que no és la tecnica optima per a 
provocar alts nivells de lluita en rates mascles. BLANCHARD, FIKUNAGA, 
BLANCHARD i KELLEY (1975), FLANNELLY i LORE (1977), i MICZEK (1979)' 
han descrit com les rates que viuen en colbnies mixtes ataquen consis- 
tentment els animals «intrusos» (estranys a la colonia) i ho fam amb 
intensitat superior a la que s'observa en el cas de les rates que han 
sofert l'aillament socio-ambiental (GRANT, 1963; BLANCHARD i BLAN- 
c H ARD, 1977; BLANC H ARD, TAKA HAS H I i BLANCH ARD, 1977). 

Els estímuls olfactius, que vénen del subjecte no familiar, serien els 
que provocarien la iniciació a l'atac (BARNETT, 1955, 1958, 1963; CAL- 
HOUN, 1962; ALBERTS i GALEF, 1973; ADAMS, 1976; FLANNELLY i THOR, 
1979). La presencia de femelles en aquestes colbnies mixtes, sembla ser 
un factor important: BARNETT (1958) observa que en ajuntar un gmp 
de mascles s'observa, normalment, poca lluita, pero quan hi s6n pre- 
sents les femelles, les lluites entre els mascles són molt rnés freqüents. 
BARNETT, EVANS i STODDART (1968) mostraren que el nombre d'ame- 
naces i la duració dels atacs entre mascles augmentava molt quan hi 
havia femelles, segurament, diuen, per l'excitació sexual. THOR i FLAN- 
NELLY (1979) i THOR (1979), suggereixen que el mascle resident atacara 
l'intrús per a bloquejar-li el seu potencial d'inseminar femelles en estre. 

En els mamífers, i per tant, en els rosegadors, el comportament en 
general i el comportament agressiu en particular es, en part, producte 
de l'aprenentatge. La interacció constant dels animals amb el seu am- 
bient fa que aquests contínuament estiguin aprenent, adaptant-se a les 
variacions ambientals. La conducta agressiva, pel seu valor en el com- 
portament social, sexual i alimentari, és una conducta generada i 
mantinguda, en aquestes ocasions. Així, els animals tenen sempre l'opor- 
tunitat d'aprendre a comportar-se agressivament. Condicionar l'agres- 
sió en el laboratori no és sinó accentuar i accelerar aquest procés. 
Tanmateix, no tots els animals es condicionen amb la mateixa facilitat; 
segons llurs característiques individuals, uns agrediran més que els 
altres després d'haver seguit el mateix procés de condicionament. Aque- 
lles diferencies individuals, no només són importants per a determinar 
la facilitat per aprendre, sin6 que ho són també en variables (motiva- 
cionals, emocionals.. .) que així mateix predeterminen l'agressió. La im- 
portancia de les característiques individuals en el comportament agres- 
siu ha estat remarcada per molts autors, dels quals MILLER (1959), 
BARNETT (1963), ARCHER (1970), MOYER (1976) i OHBUKI i OKU (1980) 
en són alguns d'ells. Dues de les caracterísetiques individuals més estu- 
diades, en relació a aquel1 comportament, són l'emotivitat i l'activitatl 
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exploració mesurades, generalment, per la defecació i la deambulació 
en el test Camp obert, respectivament. 

Els resultats obtinguts pels diferents autors que han treballat sobre 
el tema, no són concordants. Mentre uns no troben cap relació entre 
aquelles característiques individuals i el comportament agressiu (KNUT- 
SON i HYNAN, 1973; THORNE, PATTERSON i TOPPING, 1975, pel que fa a 
la defecació, i VERGNES, BOEHRER i KARLI, 1974, pel que fa a la deam- 
bulació), d'altres obtenen una correlació negativa (BILLINGSLEA, 1941; 
HALL i KLEIN, 1942; RUSKIN, DAVIS i DE PERALTA, 1975, per la defecació, 
i NovA~ovA, FLANDERA i SANDRITTER, 1974, per la deambulació) i enca- 
ra d'altres, la majoria, hi observen una correlació positiva: VALZELLI, 
1971; BOWERS, 1979; VERGNES et al., 1974, observaren que les rates que 
mataven el ratolí, mostraven nivells més alts d'emotivitat. Matar el 
ratolí té forts components d'agressió (BARR, GIBBONS i MOYER, 1975; 
BLANC H ARD i BLANCH ARD, 1977; KARLI, ECLENC HER, VERGNES, C HAU- 
RAND i SCH MITT, 1979) i probablemente, diu BOWERS (1979)) la conduc- 
ta de matar el ratolí i l'atac entre rates mascles tenen un mecanisme 
d'arousal comú. La relació positiva entre deambulació i comporta- 
ment agressiu és observada per LESTER (1967); LESTER i CHESES (1968) 
i THORNE et al. (1975), aquests últims mesuraren «rearing» (aixecades) 
en comptes de deambulació en el Camp obert. 

Aquests resultats no coincidents d'uns i d'altres, poden ser deguts 
al diferent tipus de mesura del comportament agressiu usat, a diferents 
metodes emprats per a provocar agressió que fan que s'estigui parlant 
de diferents tipus d'agressió o, fins i tot, al fet d'haver usat animals de 
diferent soca. 

L'objectiu d'aquest treball ha estat esbrinar la possible relació que 
hi podria haver d'una banda entre la deambulació en el Camp obert i 
el comportament agressiu (provocat aquest mitjancant una tkcnica, en 
principi no aversiva, com ho és la formació de colbnies mixtes en contra 
de l'aillament socio-ambiental), i d'altra banda, entre la defecació al 
Camp obert i aquel1 comportament. La variable aprenentatge, l'hem 
introduida en el nostre disseny, ja que pot modificar aquella relació. 

Les hipotesis experimentals que formulem són: 
1. Les rates que han viscut en petites colbnies mixtes es mostraran 

més agressives, enfront d'una rata intrusa, que les que han viscut en 
colbnies de mascles. 

2. Les rates amb puntuacions de defecació altes seran més agres- 
sives que les rates amb puntuacions baixes, i les que tenen puntuacions 
altes de deambulació ho seran més que les que les tenen baixes. 

3. El comportament agressiu és susceptible de ser aprks. 
4. En una situació de reforqament positiu, condicionan millor 

l'atac les rates més deambuladores i més defecadores. 



MATERIAL 1 METODES 

Material : 

- Subjectes: Partim d'una població inicial de 145 mascles i 32 fe- 
melles de la soca Wistar, a la qual varem afegir 28 mascles de la ma- 
teixa soca, que usarem com a oponents (intrusos) juntament amb els 
mascles de la població inicial que, per les seves puntuacions en el test 
Camp obert, no vam seleccionar. Tots els animals foren subministrats 
pel «Centre dlElevage R. Janvien Le Genest-St. Isle. L'edat que tenien 
els mascles en el moment de pasar-los el primer test (C - O )  era de 
98-100 dies i la mitjana del seu pes era de 318,O gr (S = 51,76). Les rates 
eren mantingudes en condicions estandard de temperatura (22" I 2" C) 
i d'humitat (40-60 %). El.cicle circadia de llum fou de 12 hores. 
- Gabies: Totes elles eren de material plastic (makrolon) i medien 

47 X 22,s X 15 cm, excepte les gabies que usarem per a formar les colo- 
nies mixtes, les quals medien 55 x 33 x 19 cm. 
- Dieta: Excepte el període de privació de menjar, en el cas de 

les rates que havien de fer el condicionament a I'atac, tenien menjar i 
aigua ad Iibitum durant tot el procés d'experimentació. 
- Camp obert: Era format, seguint l'estandarització de BROAD- 

HURST (1957), per una superfície cilíndrica de 81,5 cm de diametre i 
33,s cm d'alcada, i per una planxa circular, que feia de base del cilindre, 
dividida en 19 parts, totes elles amb la mateixa superfície. A 1,2 m 
d'alcada hi havia un llum de 200 W que ilaluminava uniformement 
el camp. 
- Gubia de condicionament : Era una de les gabies descrites (47 X 

x 22,s x 15 cm) a la qual s'havia acoplat un dispensador de pellets. 
Comptadors: Sis comptadors digitals CAMDEN LTD, connectats a 

uns polsadors dobles, un a un, ens permetien obtenir el temps, en se- 
gons, per a cada pauta que es mesurava. Les freqiiencies eren compta- 
bilitzades amb comptador manual i les latencies amb cronometre. 

Procediment (veure taula 1): 

- Test Camp obert: El test es passa en el més complet silenci, 
excepte el sor011 rosa de 55 dB (que fou usat durant tot el procés expe- 
rimental i que servia per a neutralitzar els possibles sorolls que po- 
drien interferir els resultats). Era, doncs, un Camp obert poc atemo- 
ridor, contrariament al estandarditzat per BROADHURST (1957). 

El test es passava quatre dies consecutius, a la mateixa hora, i 
durant dos minuts. Es mesurava la <<dearnbulació» (nombre d'arees 
travessades amb les quatre potes) i la «defecación. 



TAULA 1. Disseny experimental. 

Puntuació del 
comportament 

* tt = deamt - defect 
t1 = deami - defec1 
&t = deam1- defect 
U = deam-l - defec1 

(t i 1 indiquen per sobre i per sota de la de la població, respectivament). 
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Entre rata i rata es netejava el camp per a evitar que les olors d'una 
rata influissin els resultats de l'altra. 

Selecció dels subjectes: Després de l'últim dia de test Camp obert, 
s'efectuava una selecció dels subjectes. Dels 145 mascles, als quals es . 
va passar el test, en seleccionarem 64, pels extrems de deambulació i 
defecació. 

- Test d'agressió: Als 64 mascles se'ls passava el test d'agressió 
línia base, que ens permetia observar si hi havia alguna rata que, espon- 
taniament, mostrés agressió. 

Aquest test, identic al test d'agressió final, consistia en introduir 
una rata estranya (intrusa o oponent) en la ghbia de l'animal al qual 
mesuravem el comportament agressiu: El test durava 10 min. Previa- 
ment s'havien retirat els altres mascles de la gabia per tal que no inter- 
ferissin el comportament del mascle que era avaluat. 

La identificació de la conducta agressiva es basava en la descripció 
feta per GRANT i MACKINTOSH (1963) de postures i moviments agres- 
sius (fig. 1). En concret anotavem les següents dades: 
- Latkncia fins el primer atac: temps, en segons, fins que apareix 

el primer atac (qualsevol de les postures o moviments que descriurem 
tot seguit) per part de la rata experimental. Si un animal no fa cap 
atac, la seva latkncia era de 601 sg. 
- Latkncia fins la primera mossegada: temps, en segons, fins que 

la rata experimental feia la primera mossegada a la rata intrusa. Aquí, 
també, quan una rata no feia cap mossegada, la latkncia que s'anotava 
era de 601 sg. 

De les següents postures i moviments anothvem el temps que l'ani- 
mal invertia en cadascun d'ells. 
- Persecució: la rata experimental persegueix la intrusa. 
- Postura de boxa: la rata s'aixeca i es manté dreta sostenint-se 

sobre les extremitats posteriors, i normalment enfrontada de cara a la 
rata intrusa. 
- Postura lateral: l'animal s'orienta de costat vers l'oponent. 
- Atac: la rata es posa sobre l'esquena o la panxa de l'animal 

submís. 
- Amenaqa: esquena totalment arquejada i moviments vers l'in- 

trús, de manera que s'arramba lateralment cap aquest. 
- Llepar: GRANT i MACKINTOSH consideren que aquesta pauta s'es- 

cau en la categoria agressiva. L'animal llepa I'intnís i, ocasionalment, fa 
servir les potes davanteres per agafar-li la pell. 
- Mossegar: la rata mossega la intrusa. Per cada mossegada es 

comptabilitzava un segon. 
Distribució en gvups: Acabat aquest primer test d'agressió, 32 de 
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Tostura lateral 
-. 

.-- 
Atac 

Per secusii. iiossegnr 

Fig. 1. Postures i moviments agressius en els quals ens hem basat per a obtenir 
una puntuació d'agressió pev cada rata. 
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les 64 seleccionades pels extrems de deambulació i defecació, eren dis- 
tribuides en 8 colonies mixtes, cadascuna formada per 4 mascles (amb 
característiques diferents quant a la deambulació i defecació), 4 feme- 
lles i llurs cries, les quals es retiraven als 30 dies d'haver nascut. La res- 
ta de mascles seleccionats (els altres 32) es mantenien en grups de 
4 mascles (els que formaven part de la mateixa colonia també tenien 
característiques diferents pel que fa a les variables del Camp obert). 

Seguint la metodologia de BLANCHARD et al. (1977), les colonies es 
mantenien durant un període de 104-105 dies. 

Condicionament: En acabar el període colonial, a la meitat de les 
rates se les privava de menjar tres dies seguits, per tal de fer un condi- 
cionament a l'atac. De les 8 colonies mixtes, a 4 d'elles se'ls retirava el 
menjar, i a 4 no (el mateix ferem per a les colonies de mascles). Des- 
prés de la privació, cada mascle que havia d'ésser condicionat era posat 
individualmente a la gabia de condicionament. En ella s'hi introduien 
3 pellets i seguidament s'hi introduia la rata. El condicionament cO- 

mencava quan aquesta, havent descobert el menjar, l'havia ingerit. En 
la primera sessió es condicionava la rata al sor011 del dispensador. En la 
segona i tercera sessions, es condicionaven ja les pautes d'atac, havent 
introduit a la gabia el mascle oponent. El criteri d'aprenentatge era 
fer 10 atacs consecutius, després de cadascun dels quals la rata, amb 
una latencia inferior a 5 sg, havia d'anar a buscar el reforcament. 
S'anotava el temps que trigaba la rata a assolir el criteri, i el nombre 
de reforcaments subministrats. Les tres sessions es feien deixant un 
interval de 24 h entre una i l'altra. 

Finalment, i abans del test d'agressió final, les rates (en llurs colo- 
nies) feien dos dies de recuperació, durant els quals disposaven de 
menjar i aigua ad libitum. 

- Test d'agressió final: Arribats aquí, es passava de nou, a totes 
les rates seleccionades, el test d'agressió (identic a l'anterior). El mascle 
estrany a la colonia (intrús) era sempre de ventrada diferent a la del 
mascle al qual s'enfrontava. 

Estandardització dels mascles intrusos: Seguint la suggerencia de 
BRAIN i POOLE (1974), hem usat mascles més joves que els mascles 
residents, i per tant', de pes inferior. Aquests mascles havien viscut des 
del moment del deslletament, en grups de mascles (4 o maxim 5). Si en 
algun cas no disposaven de mascles més joves, sempre seleccionavem 
els que tenien un pes menor que el resident, per tal d'evitar que un 
mascle oponent ataqués a aquell, simplement perque físicament era 
més fort que ell. 

D'aquests mascles intrusos n'anotavem el tipus de comportament 
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que mostrava vers el mascle resident: si restava immobil, si es bellu- 
gava molt o, fins i tot, si excepcionalment atacava. 

RESULTATS 

Camp obert 

Les mesures de defecació i deambulació totals (suma dels 4 dies de 
test) es mostren a la taula 11. Per la prova de KOLMOGOROV-SMIRNOV 
comprovarem que les distribucions d'aquestes mesures són normals. 
Ambdues puntuacions s'han mostrat altament fiables, sobretot la deam- 
bulació: 

a = 0,78702 (deambulació) 
a = 0,52142 (defecació). 

La correlació entre la deambulació i defecació totals no és signifi- 
cativa (r = 0,0269; P = 0,75), la qual cosa ens indica que són, en el 
nostre cas, dues variables independents.,. Aquesta independencia es 
mostra també en comparar la defecació dels dos grups diferenciats 
segons la deambulació (per sobre i per sota de la mitjana), i la deam- 
bulació dels dos grups diferenciats segons la defecació; observem que 
cap d'aquestes diferencies és significativa: t = -0,42; P = 0,672 i 
t = - 0,22; P = 0,827, respectivament. En canvi, sí que va ser possible 
(tal com era d'esperar) diferenciar els subjectes, segons llur deambu- 
lació i defecació, en deambuladors alts i baixos (t  = 14,22; P < 0,00005) 
i en defecadors alts i baixos (t = 15,59; P < 0,00005). 

TAULA 11. Mitjana, desviació estandard, C.V., mínim i maxim de les mesures de 
deambulació i defecació totals. 

- 
X S C.V. Mín. Max. 

Deambulació 123,87 44,93 0,36 38 266 
Defecació 8,73 5,36 0,61 O 24 

Mesura d'agressió 

Per tal d'obtenir una puntuació d'agressió per a cada rata, hem fet 
una analisi factorial entre totes les pautes mesurades en el test d'agres- 
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si6 final. D'ella s'obtenen tres factors que anomenem (d'acord amb les 
pautes que saturen més alt en cadascun d'ells) aagressió física», «inti- 
midació), i «defensa» (taula 111). Les pautes que, en el primer factor, 
saturen més alt de 0'4 (CATTELL, 1979) són les que hem seleccionat per 
obtenir aquella puntuació d'agressió. Aquestes són: latkncia a la pri- 
mera mossegada, persecució, amenaces, moviments laterals, llepades 
(sgrooming agressiu))) i mossegades. Per a cada rata la puntuació d'a- 
gressió s'ha obtingut sumant els productes que resulten de multiplicar 
la saturació de cada una d'aquestes pautes (si) pel temps en segons que 
la rata inverteix en elles (ti) 

Agressió = Z(si x ti) 

TAULA 111. Matriu de factors usan? un factor principal arnb iteracions. 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 
(Agressió física) (Intimidació) (Defensa) 

Latkncia al 1." atac - 0,21905 
Latkncia a la 1." mossegada - 0,59091" 
Persecució 0,75621" 
Amenacar 0,79946" 
Moviments laterals 0,62552" 
Postura de boxa 0,35567 
Postura d'atac 0,21276 
Llepar O,6105lX 
Mossenar 0.82946" 

La formació de petites colonies mixtes 

La mitjana d'agressió del grup de rates que han viscut en les colb- 
nies és X= 35,58, i la del grup que han viscut en colonies formades 
únicament per mascles és 17,70. A primer cop d'ull podria semblar que 
realment aquella tecnica (manteniment de les rates, durant un periode 
de temps llarg, en colonies .mixtes) és realment efectiva per a provocar 
o potenciar el comportament agressiu; pero aquesta puntuació rnés 
alta que presenten les rates de les colonies mixtes, és deguda a la tkc- 
nica emprada o a l'aprenentatge del comportament agressiu que han 
fet la meitat d'aquestes rates? Hem d'anotar aquí, que, de les rates que 
havien de seguir el procés de condicionament, les que vivien en grups 
de mascles no van respondre a tal condicionament. En ser revisats 
aquests animals a llEstabulari General de la nostra Universitat, es 
comprova que eren animals que no estaven sans: en pressionar-los el 
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pit, treien sang per la boca. Per aquest motiu varen ésser eliminats del 
procés experimental i malauradament no ens va ser possible substi- 
tuir-los per un altre grup de rates. 

Si comparem les puntuacions de les rates que no han fet el condi- 
cionament, observem que les que han estat en colonies mixtes tenen 
una puntuació tan baixa, i fins i tot més, que les que ja suposavem que 
no mostrarien comportament agressiu (les dels grups de mascles): 

X = 12,24 S = 9,44 (colonies mixtes) 

- N.S. 
X = 17,70 S = 11,07 (coloilies de mascles) 

per tant, és evident, que (i responent a la pregunta que ens fkiem més 
amunt) aquella puntuació més alta per a les rates de les colonies mixtes 
no és fruit d'haver viscut en unes condicions que consideravem que 
provocarien agressió (pags. 1 i 3), sinó de l'aprenentatge del compor- 
tament d'atac que han fet la meitat de les rates d'aquest grup, tal com 
veurem a continuació. 

Aprenentatge del comportament agressiu 

Si comparem les puntuacions d'agressió que mostraren les rates de 
les colonies mixtes que havien fet el condicionament amb les de les 
rates d'aquest grup que no el feren, obtenim unes diferencies signifi- 
catives (t = 1,97; g.1. = 30; P < 0,034). 

Una análisi de covariancia entre la puntuació d'agressió i la variable 
aprenentatge, agafant com a covariables la deambulació i la defecació, 
ens dóna una significació de 0,06 per a la variable aprenentatge (tau- 
la IV). 

TAULA IV. Analisi de covariancia entre la puntuació d'agressió i la variable 
aprenentatge, agafant com a covariables la dearnbulació i la defecació en el 

Camp obert ( en  les rates que visqtieren en colonies mixtes). 
AGRESSIO 

Font de variació nl m.q. F P 

Efectes conjunts 1 17.833,885 3,852 0,060 
Aprenentatge 1 17.833,885 3,852 0,060 
Covariables 2 2.537,282 0,548 0,584 

Deambulació 1 5.073,789 1,096 0,304 
Defecació 1 11,374 0,002 0,961 

Explicada 3 7.501,549 1,620 0,207 
Residual 28 4.630,030 

TOTAL 3 1 4.907,919 



Deambulació i defecació en el comportament agressiu 

La variabilitat que mostra el grup de rates que ha fet el condicio- 
nament (S = 94,30) és molt més gran que la que mostra el grup que 
no ha estat condicionat (S = 9,44) i que ha viscut en colbnies mixtes. 
Aquest gran augment de la variabilitat ens indica que unes rates condi- 
cionen millor l'atac que les altres, segons llurs característiques indi- 
vidual~ de deambulació i defecació en el test Camp obert: per aixo 
hi ha una gran dispersió dels valors de la variable dependent (agressió). 

La taula V ens indica que, en les rates que no han estat condicio- 
nades, la tendencia és que les rates deambuladores altes (és a dir, amb 

TAULA V .  Puntuacions d'agressió del grup de rates que kan viscut en colonies 
mixtes i que no kan fet el condicionament, segons la seva deambulació i defe- 

cació en el Camp obert. Valors de les « t»  undireccionals. 

Deambulació alta 16,18 9,45 
1,52 0,077 

Deambulació baixa 9,17 8,71 

Defecació alta 9,92 8,91 
- 0,98 0,171 

Defecació baixa 14,56 9,96 

puntuacions superiors a la mitjana de la població) siguin més agressi- 
ves que les deambuladores baixes, i que les defecadores baixes ho 
siguin més que les altes; les diferencies pero, no són significatives. 

En la fig. 2 s'observa la interacció entre les variables del Camp 
obert i la variable aprenentatge per a determinar l'agressió. La taula VI 

TAULA VI.  Puntuacions d'agressió del grup de rates que kan viscut en colbnies 
mixtes i kan fet el condicionament, segons la seva deambulació i defecació en 

el Camp obert. Valors de les « t»  unidireccionals. 

2 S t P 

Deambulació alta 99,12 122,98 
1,84 0,05 

Deambulació baixa 18.71 15 $34 
-- 

Defecació alta 70,77 126,76 
0,49 0,318 

Defecació baixa 47,07 51,61 
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ens indica que en les rates que han estat condicionades les deambula- 
dores altes presenten unes puntuacions d'agressió significativament 
superiors a les de les deambuladores baixes, mentre que les puntua- 
cions de les defecadores altes no es diferencien significativament de 
les de les defecadores baixes, per bé que aquelles tendeixen a ser supe- 
riors a les d'aquestes. En comparar aquestes puntuacions amb les de 
les rates que no han seguit el procés de condicionament, observem no 
solament que les puntuacions són en cada grup molt més altes, degut 
a que han aprks a agredir, sinó també que, en el cas de la defecació, 
la tendencia s'ha invertit: quan no hi intervé el condicionament, les 
rates menys defecadores són les més agressives, i quan hi intervé, ho 
s6n les més defecadores. Segons els nostres resultats, doncs, les rates 
que més aprenen a agredir són les que tenen puntuacions altes tant en 
deambulació com en defecació (taula VII). 

TAULA VII. Puntuació d'agressid segons deambt~lació, defecació i aprenentatge. 

Col. Mascles Col. Mixtes 
-- - - 

P 

CONDICIONADES - 27,04 
DEAM - DEFEC 

NO CONDICIONADES 19,89 12,30 

CONDICIONADES - 10,38 
DEAM - DEFEC 

NO CONDICIONADES 26,94 6,75 

CONDICIONADES 67,08 
DEAM - DEFEC 

NO CONDICIONADES 16,99 16,93 

CONDICIONADES - 131,17 
DEAM - DEFEC 

NO CONDICIONADES 6,97 15,19 

Camp obert 

La defecació mesurada en el nostre Camp obert seria un índex de 
I'emotivitat de l'animal, bé que menys potent que la defecació mesu- 
rada en un Camp obert com el que BROADHURST estandaritza, perquk 
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, AGRESSIO 
DEAM. ALTA 

DEFEC. ALTA- 

DEFEC. B A I X A  

DEAM. BAIXA 

NC C 

Fig. 2. Interacció de la deambulació i la defecació amb I'aprenentatge en les 
rates que visqueren en colonies mixtes. NC = no condicionades; C = condicie 
nades. 
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no hem extremat les condicions que provoquen un augment de la defe- 
cació. La fressa era inferior, pero el més important és remarcar que 
aquest sor011 el sentia l'animal en tot moment, i per tant, no era una 
estimulació nova i específica d'aquesta prova. 

La deambulació mesurada en un Camp obert amb les caracteris- 
tiques del nostre pot ser un índex d'una conducta independent de l'emo- 
tivitat de l'animal, i que d'acord amb GARC~A (1974) anomenem aexplo- 
ració» ja que en disminuir les reaccions de «por», prevalen les de 
«curiositat» o «exploració». 

Anilisi factorial 

Ens ha semblat que el metode més correcte per a obtenir una pun- 
tuació d'agressió per a cada rata i poder-ne fer posteriorment un trac- 
tament estadístic és donar un pes a cada pauta observada, pes que no 
hauria de ser subjectiu o aproximat, com ho és en el cas del treball de 
SVARE i LESHNER (1973)) sinó obtingut per un procediment totalment 
objectiu, com ho és el de l'analisi factorial. 

La formació de petites colbnies mixtes 

Els nostres resultats no confirmarien que la tecnica de formar colb- 
nies mixtes sigui efectiva per a provocar comportament agressiu en 
els animals de laboratori. Ara bé, cal tenir en compte que les nostres 
colbnies mixtes, comparades amb les de BLANCHARD et al. (1975, 1977) 
són colbnies que vivien en una Area més reduida (les mides de les nos- 
tres gabies eren: 55 x 33 x 19 cm, mentre que les de Blanchard eren: 
120 X 120 x 60 cm) i, a més, el nombre de subjectes per colonia és su- 
perior en el nostre cas (4 mascles, 4 femelles i llurs cries, en canvi, en 
les colbnies de Blanchard hi havia 3 mascles, 4 femelles i les cries). 
Les gabies excepcionalment grans tenen l'avantatge de que no s'han de 
netejar amb tanta freqükncia, i per tant, no s'han de manipular tant els 
animals; aixb, segons THOR (1976), pot contribuir a establir un terri- 
tori. BARNETT (1958) diu que la lluita observada en les colbnies mixtes 
és deguda, parcialment, a l'existencia dlun.a «situació territorial». Els 
atacs dels residents als estrangers són exemples tipics de aterritoria- 
l i t a t ~  (BARNETT, 1963). 

BARNETT (1958) remarca que, si bé la desconeixenca del mascle in- 
tnís per part del resident pot, per sí mateixa, provocar lluita inde- 
pendentment de si aquest esta o no en un lloc familiar, la poca lluita 
que s'observa quan un cert nombre de mascles -tots estranys a tots 



i a la gabia- es posen junts, suggereix que aquella desconeixenca és 
només important en el context d'una situació territorial. THOR (1976) 
observa que quan, abans d'entrar l'intrús a la gabia, es posa aquesta 
en una habitació diferent de la que estava, o bé la colonia es canvia de 
gabia, pot quedar bloquejat l'atac agressiu del mascle dominant de la 
colonia. L'abskncia d'un ambient familiar és una barrera formidable, 
diu aquest autor, per a la resposta agressiva contra un mascle estrany. 

Les dimensions reduides de les nostres gabies podrien haver difi- 
cultat l'establiment del territori; aixb explicaria, en part, la poca lluita 
observada en les rates de les nostres colonies mixtes. A més, si bé 
sempre passarem el test en la propia ghbia, en haver de retirar els mas- 
cles als quals no es passava el test, per tal que no interferissin el com- 
portament del mascle resident vers l'intrús, aquells restaven, forco- 
sament, en una gabia estranya fins que els arribava el seu torn. 

Tanmateix, pel que fa a les dimensions de la gabia, THOR (1976) 
assegura que la lluita provocada per la introducció d'un estrany a la 
colonia, no demana necessariament que aquelles siguin anormalment 
grans. Actualment, diu, s'han usat en diversos experiments colonials 
gabies de dimensions normals (48 x 27 x 22 cm) i s'han obtingut bons 
resultats: la intensitat d'atac dels residents en aquestes gabies normals 
és comparable a la presentada per altres que havien usat gabies grans, 
ja que -continua dient Thor- l'estímul per provocar agressió en el 
resident és, simplement, la presencia d'un mascle no familiar; les di- 
mensions de les ghbies, dins d'uns límits practics esdevenen irrelle- 
vants, car l'atac es dóna independentment del tamany de la ghbia. No- 
més el tipus d'agressió irritativa de les rates que estan exposades a 
estímuls nocius, correlaciona negativament amb el tamany de la ghbia 
(THOR, 1976). 

En les nostres colonies la densitat de població ja hem dit que era 
superior a les de Blanchard. Aquesta densitat alta fa que augmentin les 
interaccions socials i, per tant, l'agressió entre els membres de la 
colonia. Aixb comporta rebre, per part de les rates no dominants del 
grup, estímuls nocius. D'aquí la importancia del tamany reduit de les 
nostres ghbies en la no manifestació d'agressió per part d'aquestes 
rates. 

Durant el temps que han viscut en les colonies mixtes, les rates 
s'han atacat, amb mossegades que eren ben visibles en moltes d'elles. 
Aquestes mossegades, unes rates les tenien localitzades' més freqüent- 
ment en la regió lumbar, i d'altres en el morro, ulls i cap. Les primeres 
coincidien en ser rates que, generalmente, no mosseguen la rata intrusa; 
les segones, en canvi, són les que més la mossegaven. Aquesta obser- 
vació coincideix amb la descripció que fan BLANCHARD i BLANCHARD 
(1980) de l'atac defensiu i de l'atac. 
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D'acord amb BARNETT (1963, 1967), les rates estableixen relacions 
de dominancia-subordinació entre elles, encara que no són capaces d'es- 
tablir' una bona jerarquia on es permetin certes conductes i altres no. 
Els mascles subordinats, al tenir experiencia de derrota en llurs enfron- 
taments amb els mascles dominants, difícilment ataquen quan s'intro- 
dueix l'intrús en la seva gabia. Vet aquí un altre fet que explicaria la 
poca lluita que hem observat en els nostres mascles de les colonies mix- 
tes que posteriorment no feren el condicionament a l'atac. 

Que la densitat de població era alta en les nostres colonies mixtes 
ho confirma un altre fet, el de la reducció de la fertilitat de les feme- 
lles: llurs ventrades no superaven el nombre de quatre (o maxim cinc), 
quan, normalment de cada part en neixen 10 o 12 cries, i fins i tot 14. 
BARNETT (1964) ja observa aquest fenomen, si bé en un treball poste- 
rior (1967) deia que aquesta disminució de la fertilitat pot ser també 
un dels efectes del conflicte entre els membres del grup. 

Tanmateix, encara podríem donar més explicacions. Així, per exem- 
ple, CRAWLEY, SCHLEIDT i CONTRERA (1975) asseguren que els mascles 
que viuen amb femelles lluiten tant com els mascles aillats, pero que 
els que viuen amb altres mascles o en un grup de mascles i femelles 
(com és el nostre cas), lluiten molt menys, indicant que la manca d'in- 
teraccions mascle-mascle seria la causant d'aquest increment de la 
lluita. A més, diuen, l'estimulació social redueix la lluita, estimulació 
que tenen les rates dels nostres grups colonials. 

Finalment, hem de referir-nos a la variable pes dels animals, perque 
pot haver influit també en determinar aquests nivells d'agressió infe- 
riors als que esperavem: hem dit a la pag. 32, que les rates intruses 
sempre eren d'edat inferior o igual a la del resident, per tal que el pes 
de les primeres no fos mai superior al de les segones. Ara bé, malgrat 
l'edat fos inferior, l'alta densitat de població adhuc fa disminuir el pes 
dels components de les colonies (BARNETT, 1958), sobretot el de les 
rates subordinades del grup. Per tant, la variable pes pot haver contri- 
buit també, tal com dkiem, a inhibir almenys en part els possibles 
atacs a la intrusa. 

En el cas de les rates que feren el condicionament a l'atac, malgrat 
llur pes fos inferior al de les intruses (no només per les raons donades 
més amunt, sin6 perque se'ls privava de menjar durant tres dies abans 
del condicionament), atacaven perquk hi havia un aprenentatge del 
comportament agressiu, conseqüencia d'aquest procés de condicio- 
nament. 



Aprenentatge del comportament agressiu 

Tal com era d'esperar, les rates que seguiren el procés de condicio- 
nament mostraren puntuacions d'agressió més altes que les que no el 
feren. Per tant, doncs, tal com formulavem en la nostra tercera hipo- 
tesi, el comportament agressiu és susceptible de ser apres, sobretot 
quan l'experimentador planteja un condicionament adrecat a ensenyar 
a agredir; en els altres casos, és tanmateix possible que hi hagi un 
cert aprenentatge, per bé que no sigui ni dirigit ni controlat per l'expe- 
rimentador. En altres paraules: sempre hi ha aprenentatge, pero els 
resultats són molt més accentuats quan es fa un condicionament per 
ensenyar a atacar. 

GINSBURG i ALLEE (1942), SCOTT (1946) i FREDERICSON (1949) ja obser- 
varen, en ratolins, com la motivació per lluitar augmentava arnb l'en- 
trenament, i MYER (1964) observa també que, al llarg del procés de con- 
dicionament, la latencia a I'atac de la rata vers el ratolí, disminuya 
rapidament. 

SEWARD (1946) arnb rates, i GINSBURG i ALLEE (1942) arnb ratolins, 
demostraren que l'experiencia pot tenir un efecte de condicionament en 
les relacions de dominancia. 

El que cal remarcar és que el resultat del condicionament no ha 
estat igual en totes les rates: a continuació exposarem quines són les 
característiques individuals, pel que fa a les variables del Camp obert, 
que presenten les rates que aprenen rnés facilment aquest compor- 
tament agressiu. 

Deambulació i defecació en el comportament agressiu 

En les últimes hipotesis experimentals postulavem que les rates 
arnb defecació alta serien més agressives que les rates arnb defecació 
baixa, i que les deambuladores altes ho serien més que les baixes. 
Els nostres resultats ens indiquen que aixo és així per la deambulació, 
encara que la diferencia entre els dos grups no arriba a ser significativa, 
pero per la defecació la tendencia és al revés de la que esperbvem: les 
defecadores baixes tendeixen a mostrar-se més agressives (taula V). 
Tanmateix, aquesta tendencia és molt més clara per la deambulació que 
per la defecació; per tant, el significat d'aquesta última variable seria 
molt rnés vague. 

En la literatura existent sobre aquest tema observem, curiosament, 
com en el cas de la deambulació hi ha un ampli acord sobre la seva 
relació arnb el comportament agressiu, en canvi, per a la defecació hi 
ha resultats contradictoris (vegeu pag. 48). Els nostres resultats que 
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indiquen que la defecació no sembla que intervingui d'una manera 
clara en el comportament agressiu, estarien d'acord amb els aportats 
per KNUTSON i HYNAN (1973) i THORNE et al. (1975). 

SVARE i LES H NER ( 1973) suggereixen que la reactivitat emocional 
podria estar directament relacionada amb la conducta agressiva, i 
que la «por» ho estaria inversament. D'altra banda, MOYER (1976) diu 
que els estímuls que produeixen reaccions de por tendeixen a inhibir 
l'agressió entre mascles. A la llum d'aquestes aportacions, potser po- 
dríem dir que, ja que la defecació i la immobilització són reaccions de 
por, les rates rnés defecadores i.menys deambuladores serien les rnés 
porugues i que per aixo serien també les menys agressives. Conse- 
qüentment, les menys defecadores i rnés deambuladores serien les rnés 
agressives. Les rates rnés deambuladores inicien rnés contactes i, si 
són, a més, rates poc defecadores, seran les que menys por tindran i 
per tant, les que rnés atacaran. 

HALL i KLEIN (1942) i LAGERSPETZ (1964, 1969), aquest últim amb 
ratolins, observaren que els animals que s'han criat de forma selectiva 
per «timidesa» o «por», manifesten menys conducta agressiva en una 
interacció mascle-mascle. 

Aquests resultats justificarien aquesta tendencia (que ja hem dit 
que no era significativa) a mostrar-se rnés agressives les defecadores 
baixes que les altes, i les deambuladores altes que les baixes, i explica- 
rien que siguin, per tant, les rates amb puntuacions baixes de defecació 
i altes de deambulació, les més agressives. 

HAYES, RINCOVER i BOLOSIN (1980) diuen que l'agressió pot ser una 
conducta operant mantinguda per reforcament sensorial de tipus vi- 
sual, tactil, auditiu i propioceptiu. Segons ells el modelament intervin- 
dria en l'adquisició inicial dels actes agressius, mentre que el reforca- 
ment sensorial determinaria el seu manteniment. Si aixo és així, no ha 
d'estranyar que siguin les rates rnés deambuladores les rnés agressives 
perque són les rnés exploradores, les que van a la recerca d'estímuls, 
per tant, són les rnés sensibles a aquest input sensorial. 

D'altra banda, quan és present el procés de condicionament a l'atac, 
s'observen unes diferencies molt clares entre les deambuladores altes 
i baixes (taula VI). Les diferencies que hem indicat rnés amunt entre 
aquests dos grups de rates, es fan molt rnés grans quan els animals 
han apres a agredir. Aixó vol dir, doncs, que les deambuladores altes 
condicionen rnés facilment que les baixes, perque la diferencia entre 
les puntuacions d'agressió de les rates que han seguit el procés de 
condicionament i de les que no ho han fet són molt rnés grans en aquel1 
grup (vegeu fig. 2). Per a la defecació s'observa també que són les 
defecadores altes les que aprenen rnés facilment; en aquest cas, pero, 
la diferencia entre els dos grups no és significativa. A més, les dife- 



rkncies entre les puntuacions d'agressió de les rates que han seguit el 
condicionament i de les que no ho han fet, són molt més accentuades en 
les defecadores altes que en les baixes (fig. 2), la qual cosa indicaria 
.que aquelles aprenen més facilment que aquestes. 

Neurbtic 

Estable 

I n t r o v e r t i t  Ex t r ave r t i  t 

Fig. 3. Les dues noves dimensions postulades per Gray (1970), Aizsietat i Zmpul- 
sivitat, obtingudes pev una votació de 45" dels eixos ovtogonals postulats per 
Eysenck (1957), Neuroticisme i Extvavevsió. 

Aquests resultats es podrien interpretar d'acord amb la teoria de 
GRAY (1970), segons la qual els subjectes amb més alta sensibilitat al 
reforcament positiu són els més impulsius (és a dir, els rnés emotius 
i més extravertits, en les coordenades ~'EYSENCK, 1957; vegeu fig. 3). 
Ja que la deambulació en un Camp obert poc atemoridor com el nostre 
és un índex de l'exploració de l'animal (analeg aquesta de l'extraversió 
dels humans, GARC~A, 1974) i la defecació ho és de l'emotivitat (analeg 
del Neuroticisme, segons EYSENCK i BROADHURST, 1964), els subjectes 
més sensibles al reforcament positiu serien els més deambuladors i més 
defecadors. 
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