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BADANIA NAD POLTGANS4 U TRZCSNTAKA /ACROCEPRATUS ABDIMINA- 

CEUS/ NA STAWACH MTLICKTCH 

Polygyny among Great Reed Warblers at Milicz f ish-ponds 

Szczegółowe badania nad poligamią  u ptaków podjęło w 

• ostatnim dziesięcioleciu wielu badaczy w związku z ewolucyj-

nym aspektem tego zjawiska. Hipotezę  nierównomiernego wkładu 

rodzicielskiego samca i samicy /Trivers 1972/ i wynikającego 

stąd 1,confliktu interesów" między płciami /Maynard-Smith 

1958/, spopularyzowała słynna książka Dawkinsa /1976/. Teo-

retyczną  stronę  zjawiska poligamii u ptaków, w polskiej li-

teraturze ornitologicznej, przedstawił  Wesołowski /1981/. 

Należy Się  spodziewać, że u samców, jako płci produkującej 

mniej kosztowne energetycznie gamety /niski wkład rodziciel-

ski/, strategia maksymalizująca przekazywanie swych genów 

będzie polegać  na dążeniu do zapłodnienia jak największej 

liczby samic. Samce powinny więc wykazywać  skłonność  do po-

ligamii. Samice natomiast, produkujące kosztowne energetycz-

nie gamety /wysoki wkład rodzicielski!, powinny przyjąć  

strategię  starannego wyboru najlepiej przystosowanego samca 

i wykazywać  raczej tendencję  do monogamii. U ptaków teryto-

rialnych samica rzeczywiście jest tą  stroną, która wybiera ,  

samca wraz z terytorium, samiec natomiast stara się  przywa-

biać  samice przez zajęcie dobrego terytorium, intensywny 

śpiew i'inne rodzaje zachowania się. U ptaków,co jest raczej 

wyjątkiem w świecie zwierząt, przeważa monogamia, wymuszona 
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u większości gatunków koniecznością  wspólnej opieki rodziców 

nad potomstwem. Bliższe badania biologii rozrodu wielu mono-

gamicznych gatunkćw ptaków ujawniły jednak, że przynajmniej 

lokalnie i w niektórych latach, dość  znaczna część  populacji 

łączy się  w związki poligamiczne. W pewnych przypadkach wy-

kazano, że zdarza się  to w miejscach o bardzo dobrych warun-

kach pokarmowych, gdzie samicy opIaca się" raczej być  drugą  

lub trzecią  samicą  samca zajmującego optymalne terytorium, 

niż  jedyną  samicą  w terytorium suboptymalnym. 

W czasie badań  w latach 1970-74 nad wybraną  populacją  

trzciniaka na stawach milickich /Dyrcz 1977/, stwierdzono, 

że w różnych latach od 2% do 22% /średnio 12%, n = 345/ zna-

lezionych gniazd należało do samic pozostających w związku 

poligamicznyu. Samce poligamiczne zajmowały terytoria, 

których lokalizacja wskazywała na występowanie tutaj dobrych 

warunków pokarmowych. Sąsiadowały one, mianowicie, ze sku-

pieniami starych drzew /często dębów/ lub resztkami olsów. 

hezpośrednie obserwacje /zebrano dane ilościowe/ wykazywały, 

że karmiący pisklęta rodzice, latają  po pokarm głównie na te 

drzewa. Dziewięćdziesiąt procent gniazd samic ze związków 

poligamicznych było usytuowanych nie dalej jak 50 m od drzew 

i zarośli krzewów, podczas gdy w przypadku samic monoga-

micznych, tylko 63% /różnica istotna statystycznie: --s2= 12.1 

P< 0.001/: W czasie dłuższych okresów deszczowej i chłodnej 

pogody /co zdarzało się  nie każdego roku, śmiertelność  pis-

kląt z głodu i zimna była wyższa w lęgach grup poligamicz-

nych nit w lęgach monogamistów /n . 322; Ź  = 7.3; P4:0.001/. 

k okresach dżdżystych i chłodnych dni znalezienie zdobyczy 



13 

jest prawdopodobnie trudniejsze z powodu małej aktywności 

owadów, a równocześnie w tych warunkach wzrasta zapotrzebo-

wanie energetyczne piskląt. Straty spowodowane przez dra-

pieżniki były natomiast niższe w lęgach poligamicznych 

/n . )22; X2  = 3.6: 1)(005/ co potwierdziły również  badania 

w 1981 r. W efekcie, produkcja podlotów na gniazdo w lęgach 

poligamistów wynosiła 2.3, a monogamistów 2.1 /stat. oieis-

totne/. 

W r. 1981 podjęto ponownie badania nad poligamią  u 

trzciniaka. Ich celem było: 1/ określenie uzialusa,ca po-

ligamisty w karmieniu piskląt w-lęgach jego poszczególnych 

sanic; 2/ potwierck:enie na dodatkowym materiale niektórycn 

zależności stwierdzonych w poprzednich badaniach. Obserwacje 

prowadzono na czterech indywidualnie oznakowanych grupach 

poligamicznych. Trzy grupy składały się  z samca i dwóch sa-

mic, a jedna z samca i trzech -samic. Oznakowanie polegało na 

założeniu kolorowych obrączek i malowaniu plam na głowie i 

piersi. Stwierdzono, że samce pomagały w karmieniu piskląt 

. - prawie wyłącznie samicom 1°  /tj, tym, które najwcześniej 

osiedlały się  w terytorium i przystępowały do lęgów/ nato-

miast zupełnie sporadycznie karmiły pisklęta w gnieZdzie sa-

Mic 2°  /w przypadku jednego znalezionego lęgu samicy 3°, nie 

5-twierdzono. żadnej pomocy samca/. Latomiast liczba karmien 

na godzinę, na jedno pisklę, nie różniła się  wgniazdac:. sa-

mic ł°, 2°  i 39/ porównano lęgi o jednakowym wieku Piskląt''-. 

Oznacza to, że samice pozbawione pomocy samca, karmiły intoh-

sywniej, wyrównując w ten sposób brak pomocy. Xa pohstawie 

- 132 godzin obserwacji przy gniazdach -/Ryc. 1/, stwierdzono, 
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Ryc. 1. Udziel płci /liczba wizyt z pokarmem/ w karmieniu 
piskląt. Z lewej strony trzy lęgi monogamistów 
/łącznie 67.5 godzin obserwacji/, z prawej strony 
trzy lęgi samic 1°  /łącznie 64.5 godzin obserwacji/ 

Contribution of senes /number of visits with food/ 
in the feeding young. Cn the left three broods of 

monogamista /in all 67.5 hours of watching/, on the 
right three broods of females 1°  /in ell 64.5 hours 
of watching/. 

dni tycia 
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te udział  płci w karmieniu piskląt samic 1°  nie różnił  się  

iS-totnie od tego udziału w lęgach monogamistów. 

Obserwacje z 1981 r. potwierdziły fakt, że większość.  

lotów rodziców po pokarm odbywa się  na sąsiadujące z tery-

torium drzewa /dęby, olchy/. Przedstawiona poniżej historia 

jednego z terytoriów, pośrednio potwierdzona przypuszczenie, 

że jakość  terytorium, /prawdopodobnie zasoby pokarmu/, decy-

duje owystElpieniu zjawiska poligamii u trzciniaka. We wspo-

mnianym terytorium, jego właściciel /samiecz białymi obrą-

czkami/ karmił  7-dniowe pisklęta samicy 1°, kiedy pojawił  

się  nowy samiec, zaobrączkowany później czarnymi obrączkami. 

,Czarny" samiec śpiewał  najczęściej z tej samej kępy co po-

przednio ,bialy" samiec. Ten ostatni nie zwracał  uwagi na 

intruza, zajęty karmieniem i po upływie dalszych 8 dni, 

przeniósł  się  z trzema karmionymi przez siebie podlotami na 

pobliskie dęby /dwoma pozostałymi podlotami opiekowała się  

samica - zaobrączkowana czerwonymi obrączkami/. Wkrótce w 

terytorium, które objął  teraz ,czarny" samiec, pojawiła sic,  

nowa samica, która rozpoczęła budowę  gniazda i potem zniosła 

jaja. Po pewnym czasie stwierdzono, te „czarny" samiec ma 

też  drugą  samicę. Była to ,czerwona" samica, a więc samica 

1°, „białego" samca, która teraz pełniła rolę  samicy 2°  

„czarnego" samca. Nowe gniazdo zbudowała w odległości ok.2 

od swego starego gniazda i złożyła pierwsze jajo w 21 chi, 

po wylocie piskląt jej pierwszego lęgu z gniazda. L 'ceń  spo-

sób w jednym terytorium w ciągu sezonu lęgowego, było pic 

czynnych gniazd należących do 4 samic. Cztery z tych lęgo:: 

zakończyły się  sukcesem, a w piątym, ostatnim /2-gi lęg 
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"czerwonej" samicy/, pisklęta znaleziono martwe w gnieździe, 
W wieku 1-2 dni, w okresie długotrwałych deszczów i chłodów. 
Wyniki uzyskane w r. 1981 są  na ogół  zgodne z tym czego moż-
naby się  spodziewać, przy założeniu, że samiec i samica ma-
ksymalizując liczbę  genów przekazywanych potomstwu w zmien-
nych warunkach środowiska, odstępują  lokalnie od monogamii. 
Szczegółową  dyskusję  i interpretację  wyników należy jednak 
odłożyć  do chwili zakończenia badan. 

Jeśli chodzi o udział  samca poligamisty w karmieniu po-
tomstwa to, identyczne do niniejszych wyniki otrzymali 1-atte-

rson, Lrckman i Orians /1980/. Badali oni fakultatywną  poli-
'amię  u północno-amerykanskich kacyków /Icteridae/: Euphagus 
cyanocephalus i Xżnthocephalus xanthocephalus,' Ten ostatni 
gatunek gnieździ się  w szuwarach i jego biologia rozrodu 
jest zbliżona do biologii trzciniaka. 

W następnych latach planuje się  przeprowadzenie iloś-
ciowej oceny zasobów pokarmu w terytoriach /i ich sąsiedz-
twie/ poligamistów i monogamistów, dalsze próby wyjaśnienia 
przyczyn niższych strat- w łęgach grup poligamicznych, a tak-
że dalsze potwierdzenie na większym materiale dotychczas us-
talonych prawidłowości, interesująca jest również  sprawa 
wzajemnego stosunku samic gniazdujących w terytorium tego 
sameL,o samca poligamisty. nadania nad tym przeprowadził  już  
w Japonii Ezaki /1981/, stwierdzając istnienie pewnej wza-
jemnej agresywności przy równoczesnym, wspólnym korzystaniu 
z zasobów terytorium. 
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Summary 

The study froill the period 1970-1974 /hyrcz 1977/ was 

oontinued in 1981. Four individually marked polygamic 'croups 

were examined: three of them included a male and two females 

and one Inclided a małe and three females. It was founh that 

the malec helped osły the females 1°  /that is those who 

first settled on the territory and started breeding/ to ieeo 

their nestlingS. There was no difference in the szaber of 

feedings per hour per nestling among the nests of the 

1es 1°, 2°  and 5°. It implies that the females lacking the 

male's belp fed thebrood more intensively thus makina up 
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for the lack of help. On the basis of 132 hours of observa-

tions at 6 nests /Fig. 1/ it was concluded that the•contri-

bution of male and female in feeding the nestlings of the 

females 1°  did not differ essentially from that contribution 

in the monogamicaily breeding pairs. It was found that du-

ring one breeding season on one territory successive bree-

dings of two poligamie groups /a małe and three females and 

then a new male and two females/ took place. 


