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Socjobiologia: systematyczne badania biologicznych 

podstaw wszelkiego rodzaju zachowań społecznych 

(E.O. Wilson) 

 

Zachowanie społeczne: jakiekolwiek zachowanie, 

które będzie miało wpływ na przynajmniej jednego 

osobnika tego samego gatunku (R. Trivers). 

 

 

 

 



Program kursu Socjobiologia 

 

Zachowanie społeczne jako cecha podlegająca doborowi naturalnemu 

Klasyfikacja zachowań społecznych wg. Triversa 

Badanie ewolucji zachowań społecznych: pojęcie ewolucyjnie stabilnej strategii (ESS) 

Ewolucja altruizmu:  

Słabość doboru grupowego 

Problem wykluczania osobników samolubnych: 

rola i interpretacja pokrewieństwa genetycznego 

rozpoznawanie krewnych i inne sposoby identyfikacji “genów na altruizm” 

rola ostracyzmu 

Altruizm reprodukcyjny i ewolucja reprodukcyjnego podziału pracy  

Rola pokrewieństwa genetycznego w ewolucji zachowań złośliwych i samolubnych 

Altruizm wzajemny i ewolucja kooperacji 

Rola kary w interakcjach społecznych 

Zachowania samolubne i konflikty 

 koszty i zyski z agresji: analiza ESS 

 rola asymetrii w rozstrzyganiu sporów 

 alternatywne taktyki rozrodcze jako konsekwencja konfliktu o dostęp do rozrodu 

Ewolucyjne konsekwencje konfliktu o dostęp do rozrodu: 

 rola asymetrii gamet męskich i żeńskich w konflikcie o dostęp do rozrodu  

 dobór płciowy  

  ewolucja cech o charakterze oręża lub ornamentu 

  hipotezy dotyczące ewolucji cech o charakterze ornamentu: korzyści bezpośrednie lub genetyczne z 
 wyboru partnera do rozrodu; eksploatacja sensoryczna a konflikt między płciami  

  dobór płciowy po kopulacji 

Systemy kojarzeń: klasyfikacja “społeczna” i “genetyczna”. 

Koszty i zyski z opieki nad potomstwem 

Konflikt między rodzicami a potomstwem o wielkość wkładu rodzicielskiego 

Współczesne nurty w socjobiologii człowieka 

 



Herbert Spencer 

Richard Dawkins 

„Our minds have been built by selfish genes, but they have been built 

to be social, trustworthy and cooperative” 

Matt Ridley 

 



Przykładowa analiza funkcji zachowania 

 

Pytanie: Dlaczego samiec gatunku X zachowuje się w danym kontekście 

agresywnie? 

 

Odp. 1:  (wyjaśnienie proksymatywne): ponieważ wzrost poziomu 

testosteronu pobudził mózg do zainicjowania wzorców psych-motorycznych 

związanych z agresją  

 

Odp. 2: (wyjaśnienie ultymatywne): ponieważ samce agresywne odnoszą 

sukces w doborze naturalnym (=osiągają wyższe dostosowanie) 

 



Przykładowa analiza funkcji zachowania 

 

Pytanie: Dlaczego samiec gatunku X zachowuje się w danym kontekście 

agresywnie? 

 

Odp. 1:  (wyjaśnienie proksymatywne): ponieważ wzrost poziomu 

testosteronu pobudził mózg do zainicjowania wzorców psychomotorycznych 

związanych z agresją  

 

Odp. 2: (wyjaśnienie ultymatywne): ponieważ samce agresywne odnoszą 

sukces w doborze naturalnym (=osiągają wyższe dostosowanie) 



Dobór naturalny powstaje dzięki zróżnicowanemu 

przeżywaniu i reprodukcji osobników różniących się 

cechami dziedzicznymi 

 

Dostosowanie (W): miara sukcesu w doborze naturalnym, można je 
mierzyć np. współczynnikiem reprodukcji netto (R): 

 R = rozrodczość * przeżywalność 

 

Analiza funkcji adaptacyjnej zachowania społecznego X: 

Dlaczego Wx > WA 

 gdzie A – zachowanie alternatywne 

 

geny geny fenotyp 

środowisko 

dobór 



Monogamiczny Microtus 

ochrogaster 
Poligamiczny Microtus 

montanus 

•Wazopresyna: wzmacnia zachowania afiliacyjne 

•M. montanus: mniej receptorów wazopresyny (V1a) w układzie 

mezolimbicznym 

•U transgenicznych myszy o zwiększonej liczbie receptorów V1a wywołano 

monogamię 



Wpływ na dostosowanie 

Typ zachowania Osobnika 

przejawiającego dane 

zachowanie (“dawcy”) 

Osobnika będącego 

obiektem 

oddziaływania 

(“biorcy” 

samolubność + - 
współpraca + + 
altruizm - + 
złośliwość - - 



Robotnice pszczoły miodnej i 

innych owadów społecznych 

opiekują się potomstwem kast 

reprodukcyjnych, same 

często pozostając sterylne  

Przykład altruizmu biologicznego 



 

 

 

 

 

Wpływ 

na 

dosto- 

sowanie 

Interakcji z:  

Altruistą Egoistą 

Altruisty z - k 

(4) 

- k 

(-1) 

Egoisty z 

(5) 

- 

(0) 

z - zysk odniesiony przez osobnika korzystającego z altruizmu (np. = 5) 

k – koszt altruisty (np. = 1) 



Strategia ewolucyjnie stabilna (ESS) to taka strategia, 

która zapewnia osobnikom ją przyjmującym, w interakcji z 

innymi osobnikami przyjmującymi tę samą strategię, 

wyższy zysk (mierzony zmianą dostosowania), niż 

osiągnęłyby osobniki stosujące strategię alternatywną.  

 

Innymi słowy: w populacji składającej się z osobników 

przyjmujących ESS nie rozprzestrzeni się mutant 

przyjmujący strategię alternatywną 



John Maynard Smith 



 

 

 

 

 

Wpływ 

na 

dosto- 

sowanie 

Interakcji z:  

Altruistą Egoistą 

Altruisty z - k 

(4) 

k 

(-1) 

Egoisty z 

(5) 

- 

(0) 

z - zysk odniesiony przez osobnika korzystającego z altruizmu (np. = 5) 

k – koszt altruisty (np. = 1) 

Czy altruizm jest ewolucyjnie stabilny? 



 

 

 

 

Wpływ 

na 

dosto- 

sowanie 

 

Interakcji z:  

Altruistą Egoistą 

Altruisty z - k 

(4) 

- k 

(-1) 

Egoisty z 

(5) 

 

(0) 

z - zysk odniesiony przez osobnika korzystającego z altruizmu (np. = 5) 

k – koszt altruisty (np. = 1) 

Czy altruizm jest ewolucyjnie stabilny? 

Nie, ponieważ w populacji altruistów egoista osiągnie 

wyższe dostosowanie: z-k<z 



 

 

 

 

Wpływ 

na 

dosto- 

sowanie 

 

Interakcji z:  

Altruistą Egoistą 

Altruisty z - k 

(4) 

k 

(-1) 

Egoisty z 

(5) 

- 

(0) 

z - zysk odniesiony przez osobnika korzystającego z altruizmu (np. = 5) 

k – koszt altruisty (np. = 1) 

Czy altruizm jest ewolucyjnie stabilny? 

Nie, ponieważ w populacji altruistów egoista osiągnie 

wyższe dostosowanie: z-k<z 

Egoizm jest stabilny, ponieważ k<0 
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A A A 

A A E 

A A A A A A A 

A A A A A E E 

E E E E E E E 
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E E E E E E E 

E E E 

E E A 

E E E 

E E E 

A A E 

E E E 

E E E 

E E E  

mutacje, 

migracje 

Dobór grupowy jest słabą siłą 

ewolucyjną: 

Osobników jest dużo więcej niż populacji, 

rodzą się i wymierają dużo szybciej niż 

populacje (powstające na skutek kolonizacji i 

wymierające) 

Przepływ genów przynoszących korzyść 

osobnikom kosztem grupy doprowadza do 

ich szybkiego rozprzestrzenienia się  

 



A A A 

A A E 

A A A A A A A 

A A A A A E E 

E E E E E E E 

E E E E E E E 

E E E E E E E 

E E E 

E E A 

E E E 

E E E 

A A E 

E E E 

E E E 

E E E  

migracje 

Jak zapobiec eksploatacji 

altruistów przez egoistów? 



William D. Hamilton 





Współczynnik pokrewieństwa r: proporcja genów 

dzielonych przez osobniki ze względu na pochodzenie 

od wspólnego, niedawnego przodka  

 

r mierzy, o ile częściej gen altruisty będzie obecny u 

osobnika otrzymującego pomoc, w porównaniu do 

średniej częstości tego genu w populacji. 



Reguła Hamiltona: altruizm biologiczny będzie 

utrzymywany przez dobór naturalny, pod warunkiem że: 

rb-c>0  

gdzie b, zysk osobnika otrzymującego pomoc, c, koszt 

ponoszony przez altruistę, r, współczynnik 

pokrewieństwa 

 

 



spokrewnienie r 

Rodzice-potomstwo 1/2 

Rodzeństwo 1/2 



r=(b-μ)/ (a-μ) 

gdzie 

r – współczynnik pokrewieństwa 

μ – średnia częstość allelu na altruizm w populacji 

a – wartość oczekiwana częstości allelu u altruisty 

b – wartość oczekiwana częstości allelu u osobnika korzystającego z pomocy 

częstość allelu:              μ                                b                                   a 

Geometryczna interpretacja współczynnika pokrewieństwa 

0 1 



A – allel na altruizm, a – na egoizm,  

? – A z prawdopodobieństwem=μ (częstość A w populacji) 

Altruista: AA, stąd rodzice: A? A? 

P:                               A? x A? 

F1 AA A? A? ?? 

częstość ¼ ¼ ¼ ¼ 

Częstość A 1 ½+½μ ½+½μ μ 

Częstość A w rodzeństwie F1:  

R=¼*1 + ½ (½+½μ) + ¼*μ= ½+½μ, np. dla μ=3/4, R=7/8 

0 μ AA R 

6/8 7/8 8/8 



A – allel na altruizm, a – na egoizm, ? – A z 

prawdopodobieństwem=μ (częstość A w populacji) 

Altruista: Aa, stąd rodzice: A? a? 

P:                               A? x a? 

F1 Aa A? a? ?? 

częstość ¼ ¼ ¼ ¼ 

Częstość A ½ ½+½μ ½μ μ 

Częstość A w rodzeństwie F1:  

¼*½ + ¼*(½+½μ) + ¼*½μ + ¼*μ= ¼+½μ 

 

 

0 
μ aA R 

2/8 3/8 4/8 

1 



Pomocnicy przy gnieździe: badania Rowleya i Browna nad 

Malurus cyaneus 

 

Para opiekująca się potomstwem wyprowadza średnio 1.5 

podlotów 

 

Para z pomocnikiem  2.83  

 



Pomocnicy przy gnieździe: badania Rowleya i Browna nad 

Malurus cyaneus 

 

Para opiekująca się potomstwem wyprowadza średnio 1.5 

podlotów 

 

Para z pomocnikiem  2.83  

 

Co jesteśmy w stanie oszacować? 

 

Zysk? 

 

Koszt?  

 

r? 

 



Pomocnicy przy gnieździe: badania Rowleya i Browna nad 

Malurus cyaneus 

 

Para opiekująca się potomstwem wyprowadza średnio 1.5 

podlotów 

 

Para z pomocnikiem  2.83  

 

Zysk pary: 2.83 – 1.5 = 1.33 dodatkowych podlotów 

 

Koszt pomocnika: 1.5 własnego 

 

r  - prawdopodobieństwo, że gen wystąpi u rodziców: 1 (inaczej: 

alternatywą jest opieka nad własnym potomstwem lub 

rodzeństwem; w obu przypadkach r = ½) 

 

Czy reguła Hamiltona jest spełniona? 



Pomocnicy przy gnieździe: badania Rowleya i Browna nad 

Malurus cyaneus 

 

Para opiekująca się potomstwem wyprowadza średnio 1.5 

podlotów 

 

Para z pomocnikiem  2.83  

 

Zysk pary: 2.83 – 1.5 = 1.33 dodatkowych podlotów 

 

Koszt pomocnika: 1.5 własnego 

 

r  - prawdopodobieństwo, że gen wystąpi u rodziców: 1 (inaczej: 

alternatywą jest opieka nad własnym potomstwem lub 

rodzeństwem; w obu przypadkach r = ½) 

 

rb – c = 1*1.33 – 1.5 < 0! reguła Hamiltona nie jest spełniona 

 

 



Pomocnicy przy gnieździe: badania Rowleya i Browna nad 

Malurus cyaneus 

 

 

 

Proporcja pomocników 

♂/♀ 

Dla samców, które nie znalazły partnerek c=0 





Modrowronka zaroślowa 

Aphelocoma coerulescens 

Czy pomocnicy rzeczywiście pomagają?  

 

Wyniki eksperymentalnego usunięcia 

pomocników w połowie losowo wybranych 

gniazd: 

Para z pomocnikiem: 1.06 podlotów 

Para bez pomocnika: 0.56 

Średnia liczba pomocników: 1.8 

Średni r pomocnik-młode: 0.43 

 

Nierówność Hamiltona nie jest spełniona 

dla osobników posiadających terytoria 

(0.5/1.8)* 0.43<0.56*0.5 

natomiast jest spełniona gdy osobnik nie 

ma możliwości samodzielnego rozrodu 

 



Młode osobniki raniuszka (Aegithalos caudatus), którym nie 

udało się założyc gniazda, zostają pomocnikami  prawie tylko 

wówczas, gdy w pobliżu są krewni (Russell and Hatchwell 

2001) 

 



Inwestycja w młode przez pomocników przy gnieździe u raniuszka 

Aegithalos caudatus zależy od pokrewieństwa (Nam et al. 2010) 



Cechy wyróżniające owady eusocjalne: 

 

• Reprodukcyjny podział pracy 

• Częściowe zachodzenie na siebie pokoleń 

• Kooperacja w opiece nad potomstwem 





Pokrewieństwa w rodzinie haplo-diploidów 



płeć pokrewieństwo diploidy haplo- 

diploidy 

samica 

 

 

 

samiec 

syn 

córka 

brat  

siostra 

syn 

córka 

brat  

siostra 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.25 

0.75 

0.0 

1.0 

0.5 

0.5 



Hamilton: wielokrotna niezależna ewolucja 

eusocjalności u błonkówek z powodu wysokiego 

pokrewieństwa sióstr 

 

Kontrargument: samice niektórych błonkówek 

kojarzą się wielokrotnie: pokrewieństwo do sióstr 

spada z 0,75 do 0,375 



Analiza filogenetyczna wykazała, 

że we wszystkich przypadkach 

niezależnej ewolucji eusocjalności 

u błonkówek, monogamia była 

stanem wyjściowym 

(ancestralnym) (Hughes i in. 2008) 

 

Wielokrotne kojarzenia samic 

ewoluowały wyłącznie u gatunków, 

których robotnice wcześniej 

utraciły zdolność do 

samodzielnego rozrodu 

 

Wyniki te świadczą o 

zasadniczej roli wysokiego 

pokrewieństwa w ewolucji 

eusocjalności 



Wtórni 

reproduktorzy 



P: 

X 



P: 

F1: 

X 

r=1 



P: 

F1: 

F2: 

X 

X r=1 



Zastrzeżenia do hipotezy Bartza 

• Wiele eusocjalnych gatunków termitów nie posiada wtórnych 

reproduktorów 

• U karaczanopodobnego przodka termitów nie istniały 

wielopokoleniowe gniazda 



Aleksander i wsp.(2001): Eusocjalność 
prawdopodobnie wyewoluowała z 
opieki nad potomstwem: u błonkówek 
1/2500 razy, o Ortopteroidea: 1/300 
razy 

 

 

Ekspresja 32 genów związanych z opieką 

nad potomstwem w mózgu założycielki 

kolonii Polistes metricus bardziej podobna 

do opiekujących się potomstwem robotnic 

niż do dziewiczej królowej lub królowej, 

która nie zajmuje się już potomstwem 



Gniazdo 

bezpieczne, 

długotrwałe 

i rozszerzalne 

Emigracja 

relatywnie 

ryzykowna 

Reproduktor 

żyje długo – dostarcza  

dużo rodzeństwa 

Kolonia liczebna 

= małe szanse 

na sukcesję 

sterylność 

Ewolucja reprodukcyjnego podziału pracy (wg. Alexandra i wsp.) 
 

 

 

 



Zgopdnie z hipotezą Hamiltona, wysokie 

pokrewieństwo wydaje się odgrywać 

zasadniczą rolę w ewolucji systemów 

eusocjalnych 

 

Oprócz czynników genetycznych, na ewolucję 

eusocjalności wpływają czynniki ekologiczne. 

 

Ale dlaczego w bezpiecznym, długotrwałym 

gnieździe rozmnaża się ograniczona liczba 

osobników? 



córka samice haplo-

diploidów 

diploidy 

własne 

potomstwo 

1/2 1/2 

potomstwo 

matki 

3/4(1/4) 1/2 

potomstwo 

rodzeństwa 

3/8(1/8) 1/4 

matka samice haplo-

diploidów 

diploidy 

własne 

potomstwo 

1/2 1/2 

wnuki 1/4 1/4 



Rozrodcze pary żołny (Merops bullockoides) utrudniają 

swojemu potomstwu zakładanie własnych terytoriów w 

sąsiedztwie (Emlen, S. and P. Wrege (1992). "Parent-

offspring conflict and the recruitment of helpers among bee-

eaters." Nature 356: 331-333.)  



Warunki wystąpienia altruizmu reprodukcyjnego 

 

 

1) pokrewieństwo do rodzeństwa wyższe niż do potomstwa 

- asymetria pokrewieństw haplodiploidów 

- cykle inbreedingu/outbreedingu 

2) niewielki koszt altruizmu 

- ograniczona liczba miejsc do gniazdowania 

- szanse na udaną reprodukcję w pojedynkę niewielkie 

 



Powierzchnia = liczba potomstwa 

dożywającego reprodukcji przy 

braku interakcji społecznych 

Interakcja społeczna Liczba potomstwa po 

interakcji społecznej 

a b 

a 
b b 

a 



Powierzchnia = liczba potomstwa 

dożywającego reprodukcji przy 

braku interakcji społecznych 

Interakcja społeczna Liczba potomstwa przy zajściu 

interakcji społecznej 

a b 

a 

a 

b 

b b 
a 

Dostosowanie włączne (inclussive 

fitness) 



Dostosowanie włączne 

(inclussive fitness) 

Dostosowanie włączne (inclussive fitness): liczba potomków 

wyprodukowanych przez osobnika … pomniejszona o część 

wynikającą z wpływu środowiska społecznego … i powiększona o 

frakcję tej części potomstwa innych osobników, która została 

wyprodukowana na skutek jego zachowania; frakcja ta jest równa 

współczynnikowi pokrewieństwa (za Hamiltonem 1964, uproszczone) 

 

 

Liczba 

potomstwa 

b 

b 



Dostosowanie włączne: liczba potomków wyprodukowanych przez 

osobnika … pomniejszona o część wynikającą z wpływu środowiska 

społecznego … i powiększona o frakcję tej części potomstwa innych 

osobników, która została wyprodukowana na skutek jego zachowania; 

frakcja ta jest równa współczynnikowi pokrewieństwa (za Hamiltonem 

1964, uproszczone) 

 

Błędne definicje: 

Barash: „Suma dostosowania indywidualnego (liczba potomstwa) + 

sukces reprodukcyjny krewnych, pomnożony przez współczynnik 

pokrewieństwa”. 

Wilson: „suma własnego dostosowania osobnika + jego wpływ na 

sukces krewnych”. 

 



Starsze pisklaki guptaków srokatych w 

latach ubogich w pokarm mogą 

dokonywać bratobójstwa 

 

Czy świadczy to przeciw teorii 

Hamiltona? Nie, bo nierówność 

Hamiltona nie składa się tylko ze 

współczynnika pokrewieństwa 



Nierówność Hamiltona uogólniona na wszystkie typy interakcji 

społecznych: 

 

r*ep + ea > 0 

gdzie e – efekt na dostosowanie osobnika biorącego udział w 

interakcji, a – aktywnej strony interakcji,  p, „pasywnego” adresata 

zachowania 

 

np. czy opłaca się eksploatować rodzeństwo, jeżeli osobnik 

dzięki temu przeżywa i może wydać 2 dzieci, a rodzeństwo traci 

tyle samo? 

 

 



Nierówność Hamiltona uogólniona na wszystkie typy interakcji 

społecznych: 

 

r*ep + ea > 0 

gdzie e – efekt na dostosowanie osobnika biorącego udział w 

interakcji, a – aktywnej strony interakcji,  p, „pasywnego” adresata 

zachowania 

 

np. czy opłaca się eksploatować rodzeństwo, jeżeli osobnik 

dzięki temu przeżywa i może wydać 2 dzieci, a rodzeństwo traci 

tyle samo? 

 

 
½*(-2) + 2 > 0 



Nierówność Hamiltona uogólniona na wszystkie typy interakcji 

społecznych: 

 

r*ep + ea > 0 

gdzie e – efekt na dostosowanie osobnika biorącego udział w 

interakcji, a – aktywnej strony interakcji,  p, „pasywnego” adresata 

zachowania 

 

np. czy opłaca się eksploatować rodzeństwo, jeżeli osobnik 

zyskuje w ten sposób 2 dzieci, a rodzeństwo traci 5? 

 

 



Nierówność Hamiltona uogólniona na wszystkie typy interakcji 

społecznych: 

 

r*ep + ea > 0 

gdzie e – efekt na dostosowanie osobnika biorącego udział w 

interakcji, a – aktywnej strony interakcji,  p, „pasywnego” adresata 

zachowania 

 

np. czy opłaca się eksploatować rodzeństwo, jeżeli osobnik 

zyskuje w ten sposób 2 dzieci, a rodzeństwo traci 5? 

 

½*(-5) + 2 < 0 

 



r*ep + ea > 0 

 

Czy przy zachowaniu złośliwym, gdzie  

ep i ea < 0  

nierówność może być spełniona?  

 



częstość allelu:                         μ                                 

0 1 

r*ep + ea > 0 

przy ep i ea < 0,  

r musiałoby być <0! 

 



częstość allelu:                         μ                                 

0 1 

złośliwość altruizm 



Mechanizmy rozpoznawania krewnych 



Rozpoznawanie „przez kontekst” 



Rozpoznawanie przez „uczenie się” 



Rozpoznawanie przez markery genetyczne 



Geny służące do rozpoznawania 

pokrewieństwa powinny być silnie 

polimorficzne – w przeciwnym razie 

prawdopodobieństwo, że osobnik 

niespokrewniony będzie posiadał ten sam 

gen będzie wysokie  

 

Warunek ten spełniają np. geny zgodności 

tkankowej ożarka i kręgowców 



Geny MHC – najbardziej polimorficzne 

geny kręgowców 

Samice myszy wolą gniazdować z 

krewniaczkami 

Samice myszy wolą kojarzyć się z 

samcami niespokrewnionymi o 

odmiennym typie MHC 

Receptory V2R wiążą ligandy MHC 

klasy I z wysoką specyficznością 

Klasyczne receptory węchowe również 

reagują na ligandy MHC 

Genotyp MHC wpływa na skład flory 

bakteryjnej 



Wedekind et al. 1995: preferencje zapachu o 

odmiennym typie MHC u ludzi 

From Wedekind et al. 1995  



Polimorficzne geny (np. MHC) służące do identyfikacji 

krewnych nie mogą służyć do identyfikacji altruistów 

per se – rekombinacja szybko rozbija związek między 

genem „na altruizm” a genem-markerem fenotypowym 

 

Gen „zielonej brody” powinien posiadać działanie 

plejotropowe: powodować skłonność altruistyczną oraz 

percepowalną cechę fenotypową 



Solenopsis invicta (mrówki ogniste) 

Locus Gp-9 

 

Królowe: 

BB - ? 

Bb 

bb - letalne 



Solenopsis invicta (mrówki ogniste) 

Locus Gp-9 

 

Królowe: 

BB – zabijane przez robotnice Bb (BB nieagresywne) 

Bb 

bb - letalne 



 

 

 

 

Punkty 

za: 

gdy drugi więzień: 

„kryje” „sypie” 

„krycie” 3 -2 

„sypanie” 5 -1 

Dylemat więźnia: 

Altruizm wzajemny i ewolucja kooperacji 



Warunki konieczne dla ewolucji altruizmu wzajemnego 

wg Triversa 

 

koszt altruizmu < zysk beneficjanta 

rozpoznawanie indywidualne osobników wchodzących 

w interakcje (lub stała struktura przestrzenna) 

wysokie prawdopodobieństwo wejścia w powtórne 

interakcje 



 

 

 

 

Punkty 

za: 

gdy drugi więzień: 

„kryje” „sypie” 

„krycie” 3 -2 

„sypanie” 5 -1 

Dylemat więźnia z powtórzeniami: 

K/K:  3/3; 3/3; 3/3; 3/3...... 

O/O:  -1/-1; -1/-1/; -1/-1....... 

K/O: -2/5; -2/5; -2/5; -2/5 

       WzW/WzW:  3/3; 3/3; 3/3; 3/3..... 

       WzW/O:  -2/5; -1/-1; -1/-1; -1/-1..... 



Clutton-Brock T. 2009 Cooperation among non-kin 

in animal societies. Nature 462, 51–57 

For reciprocity among pairs, kinship provides an easy solution 

to this problem. If interactions are repeated many times, the 

benefits to reciprocity can be very large. This means that rare 

reciprocators can increase even if they have only a small 

chance of interacting with another reciprocator, and thus even 

low levels of relatedness can allow reciprocating strategies to 

increase [11]. 11. Axelrod R, Hamilton WD. 1981 The evolution of 

cooperation. Science 211, 1390–1396 

 

In a number 

of species, altruism is biased in favour of reciprocating partners 23. Gilby IC. 

2006 Meat sharing among the Gombe chimpanzees: harassment and reciprocal 

exchange. Anim. Behav. 71, 953–963. (doi:10.1016/j.anbehav. 2005.09.009) 

 







•Samce butlonosów Tursiops truncatus tworzą 

koalicje, które bronią samic w rui przed innymi 

samcami 

•Obserwuje się także meta-sojusze między 

grupami 

 









A A A 

A A E 

A A A A A 

A A A A A 

A A A A A 

E E E 

E E A 

E E E 

E E E 

A A A 

A A  

migracje 

ostracyzm 

E 



Wpływ na dostosowanie 

Typ zachowania „dawcy” „biorcy” 

samolubność + - 

współpraca + + 

altruizm - + 

altruizm wzajemny -  

++ 

++ 

- 

kara - 

- 

+++ 

+ 

-- 

- 

złośliwość - - 



Konfrontacja z 

Jastrzębiem Gołębiem 

Wpływ na 

dostosowanie 

Jastrzębia 1/2(Z-K) Z 

Gołębia 0 1/2Z 

Z-zysk ze zwycięstwa, K-koszt przegranej 

Analiza ewolucyjnej stabilności agresji (Maynard-Smith i Price, 1977) 

Przypadek 1. zysk>koszt – czy jastrząb lub gołąb jest ESS? 



Konfrontacja z 

Jastrzębiem Gołębiem 

Wpływ na 

dostosowanie 

Jastrzębia 1/2(Z-K) Z 

Gołębia 0 1/2Z 

Z-zysk ze zwycięstwa, K-koszt przegranej 

Analiza ewolucyjnej stabilności agresji (Maynard-Smith i Price, 1977) 

Przypadek 1. zysk>koszt 

(zysk – koszt)/2 > 0 oraz zysk> zysk/2 

Jastrząb jest ESS 

 

Przypadek 2. zysk<koszt 

 

 

 



Konfrontacja z 

Jastrzębiem Gołębiem 

Wpływ na 

dostosowanie 

Jastrzębia 1/2(Z-K) Z 

Gołębia 0 1/2Z 

Z-zysk ze zwycięstwa, K-koszt przegranej 

Analiza ewolucyjnej stabilności agresji (Maynard-Smith i Price, 1977) 

Przypadek 1. zysk>koszt 

(zysk – koszt)/2 > 0 oraz zysk> zysk/2 

Jastrząb jest ESS 

 

Przypadek 2. zysk<koszt 

zysk – koszt)/2 < 0 ale zysk> zysk/2 

Żadna ze strategii nie jest ESS – stabilne jest współistnienie strategii 

(mixed ESS) 



Dostosowanie 

Proporcja jastrzębi 
0 

1 

Gołąb 

Jastrząb 

Zależność dostosowania alternatywnych strategii od częstości 



Papier 

Nożyce Kamień 

Maynard Smith, J. 1984 



(B. Sinervo and C. M. Livley (1996) Nature 340:240-243).  

Uta stansburgiana 



Konfrontacja z 

Jastrzębiem Gołębiem Oceniaczem 

Wpływ na 

dostosowanie 

Jastrzębia 1/2(Z-K) Z 1/2(Z-K) 

Gołębia 0 1/2Z 1/4Z 

Oceniacza 1/2Z 3/4Z 1/2Z 

Strategia warunkowa – np. agresja zależna od względnej siły 

 

 

Analiza ewolucyjnej stabilności „Oceniacza”: z silniejszym 

od siebie zachowuje się jak gołąb, a ze słabszym jak 

jastrząb 



Samce – zabójcy u 

Sancassania berlesei 

powstają z większych 

nimf 



Emlen, DJ 1997 Behav Ecol 

Sociobiol 41:335-341 



Sekwencja zachowań samic 

Agalenopsis agraria w czasie 

konfliktu terytorialnego 

 



1. Ryczenie – mięśnie 

tułowia używane do 

wokalizacji służą też do walki 

2. Spacer równoległy 

3. Walka – dochodzi do niej przy 

niewielkiej różnicy w sile rywali 



Byk ma bardzo niskie 

rezonanse w 

porównaniu do  łani 

 

Pozycja krtani u 
byka jelenia 
szlachetnego 
podczas ryku 
obniża się 
znacznie.  



Latawiec złotorzbiety Diphyllodes 

magnificus 

Dobór płciowy powstaje z 

powodu konkurencji o 

partnera płciowego, 

kopulacje lub o dostęp do 

gamet płci przeciwnej 

Jelonek rogacz Lucanus cervus  



Dobór wewnątrzpłciowy prowadzi do 

wykształcenia cech przydatnych w konkurencji 

między samcami o samice 

 

 

Dobór międzypłciowy prowadzi do wykształcenia 

u samców cech epigamicznych czyniących je 

atrakcyjnymi dla samic 



Wikłacz olbrzymi Euplectes progne 



Gupik  

Poecilla 

reticulata 

Drapieżnik: postrzeganie kolorów: ubarwienie samca: 

Crenicichla alta  tak 

Macrobrachium sp. nie 



Dobór płciowy prowadzi do rozbudowy cech 

epigamicznych do momentu, kiedy korzyści 

wynikające ze zwiększonego sukcesu 

reprodukcyjnego zostaną zrównoważone przez 

straty związane ze zmniejszoną przeżywalnością 

 

Skąd biorą się preferencje?  



Dla samic zeberki Taeniopygia guttata atrakcyjna płciowo okazała się 

cecha nie występująca u samców tego gatunku 





Samice ryb z rodziny Goodeinae są przyciągane przez żółte paski na ogona 

samców, przypominające pokarm (pierścienicie); pasek wyewoluował wiele razy 

niezależnie 



Odchylenie sensoryczne (Ryan i wsp. 1990) 

Preferencje samic mogą powstawać nie jako 

przystosowawcze reakcje na istniejące bodźce, 

ale jako produkty uboczne ewolucji systemu 

postrzegania  



 Enquist i Arak 1993 





Dlaczego dobór naturalny utrzymuje u samic 

skłonności do kojarzenia się z samcami o 

wybujałych cechach epigamicznych? 

 

Darwin/Fisher: samice kojarzące się z takimi 

samcami będą miały „atrakcyjnych synów”, 

którzy przekażą ich geny do następnych 

generacji 

 

 

 



Schemat ewolucji cech epigamicznych i wybiórczości płciowej wg. Fishera 

W populacji pojawiają się wybiórcze samice 

kojarzące się z samcami o najdłuższym ogonie 

Potomstwo samców o długim 

ogonie dziedziczy tę cechę, ale 

też, częściej niż losowo, geny 

warunkujące wybiórczość 

Samce o najdłuższych ogonach 

osiągają wyższy niż średnio 

sukces reprodukcyjny 

W populacji wzrasta proporcja 

samic wybiórczych oraz długość 

ogona samców 



Koewolucja cechy płciowej i preferencji płciowych u Cyrtodiopsis dalmanni 

(Wilkinson, G. S. and Reillo, P.R. 1994) Female choice response to artificial selection on an 

exaggerated male trait in a stalk-eyed fly. Proceedings of the Royal Society of London, Series B 

255:1-6) 



Dlaczego dobór naturalny utrzymuje u samic 

skłonności do kojarzenia się z samcami o 

wybujałych cechach epigamicznych? 

 

Darwin/Fisher: samice kojarzące się z takimi 

samcami będą miały „atrakcyjnych synów”, 

którzy przekażą ich geny do następnych 

generacji 

 

Problem: gdy ewolucja doprowadzi do utrwalenia 

się atrakcyjnej płciowo cechy, wybiórczość nie 

będzie przynosić żadnych korzyści  

 



Dlaczego dobór naturalny utrzymuje u samic 

skłonności do kojarzenia się z samcami o 

wybujałych cechach epigamicznych? 

 

Wallace/Zahavi/Grafen: obecność takich cech 

świadczy o wysokiej „jakości” samców – np. 

posiadania „dobrych genów” lub innych zasobów 

przynoszących samicom bezpośrednie korzyści 

„Zasada upośledzenia” (Zahavi): aby cecha 

był uczciwym sygnałem jakości, musi być 

kosztowna 

 



Muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca 

 

Samce dokarmiane śpiewały więcej: cecha epigamiczna 

może świadczyć o jakości zasobów posiadanych przez 

samca, a samice preferujące najlepszych śpiewaków 

mogą odnosić korzyści niegenetyczne 

  

Korzyści bezpośrednie z wyboru partnera 



U niektórych gatunków samce dostarczają samicom 

wyłącznie gamet 



Petrie (1994): potomstwo 

samców o większej ilości oczek 

lepiej przeżywa okres 

młodociany w warunkach 

półnaturalnych 

 

 

 

Korzyści pośrednie (genetyczne) z wyboru partnera 



Petrie (1994): potomstwo 

samców o większej ilości oczek 

lepiej przeżywa okres 

młodociany w warunkach 

półnaturalnych 

 

 

 

Wyniki meta-analizy (Prokop i in. 

2012): cechy epigamiczne nie są 

istotnie skorelowane z 

komponentami dostosowania 

potomstwa (dane dla 54 

gatunków), natomiast przewidują 

atrakcyjność płciową synów 

Korzyści pośrednie (genetyczne) z wyboru partnera 



Anas 

platyrhynchos  



• Chemiczna indukcja 

mutacji w linii płciowej 

samców 

• Pomiary cech u 

potomstwa 

• Brak różnic w ubarwieniu, 

jednak samce F1 

obciążone mutacjami 

wykonują mniej zalotów 

(wymagający energii 

taniec sigmoidalny) 

 



Dlaczego dobór naturalny utrzymuje u samic 

skłonności do kojarzenia się z samcami o 

wybujałych cechach epigamicznych? 

 

•Darwin/Fisher aktrakcyjni synowie/runaway 

•Wallace/Zahavi/Grafen indykator/handicap 

 

 

 



Dobór płciowy po kopulacji 

 

Konkurencja plemników: konkurencja 

między plemnikami pochodzącymi od 

różnych samców o zapłodnienie jaj 

pojedynczej samicy (Parker, 1970) 



Niektóre gatunki ważek i 

świetezianek pozostają w 

tandemie do czasu 

owipozycji 



Pokopulacyjne pilnowanie samicy u rozkruszka hiacyntowego 





U samców D. melanogaster, w 

przeciwieństwie do samic, 

sukces reprodukcyjny rośnie z 

liczbą kopulacji (Bateman 1948) 

 

Zasada Batemana: dobór 

płciowy działa silniej na płeć, u 

której nachylenie krzywej regresji 

sukcesu reprodukcyjnego na 

liczbę partnerów (=gradient 

doboru płciowego) jest wyższe  



Igliczna Syngnathus typhle: 

samce przetrzymują młode w 

kieszeni lęgowej krócej, niż 

trwa ciąża 

 

Mimo, że samice inwestują 

więcej energii w potomstwo, 

to one konkurują o samce 



Samica: 1 zniesienie/tydzień 

Opieka samca: 15-20 dni 

 

Dlaczego samce kolorowe? 

 



Samica: 1 zniesienie/tydzień 

Opieka samca: 15-20 dni 

 

Dlaczego samce kolorowe? 

 

Samiec może opiekować się 

nawet 5-6 zniesieniami 

równocześnie (średnio 2.5): 

tempo rozrodu samców 

szybsze niż samic 

 



Scott K. Sakaluk (Illinois State University), Rachel L. Avery (Illinois State University), and Carie B. Weddle (Illinois 
State University), "Cryptic sexual conflict in gift-giving insects: chasing the chase-away" 
http://www.journals.uchicago.edu/cgi-bin/resolve?id=doi:10.1086/498279 

                                                            

                                 

                                                           

Dary kopulacyjne u 

Gryllodes sigillatus 

 

Przy ograniczonych 

zasobach role 

płciowe odwrócone: 

samce wybiórcze, 

samice konkurują 

http://www.journals.uchicago.edu/cgi-bin/resolve?id=doi:10.1086/498279
http://www.journals.uchicago.edu/cgi-bin/resolve?id=doi:10.1086/498279
http://www.journals.uchicago.edu/cgi-bin/resolve?id=doi:10.1086/498279


Główne czynniki wpływające na 

gradient doboru płciowego 

Wkład w 

gamety 
Wkład w 

potomstwo 

Potencjalne tempo 

reprodukcji 

Operacyjny 

stosunek płci 

(OSR) 

Gradient doboru 

płciowego 

Stosunek 

liczbowy 

płci przy 

urodzeniu 



Systemy kojarzeń 

Jeden partner Wielu partnerów 

Monogamia 

Monogynia (jedna partnerka) 

Monoandria (jeden partner)  

Poligamia 

Poligynia  

Poliadria 

•Poligamia równoczesna lub sekwencyjna 

•Poli/monogamia socjalna i/lub genetyczna 





Monogamia socjalna u ptaków 

jest związana z opieką nad 

potomstwem sprawowaną 

przez obojga rodziców 



W 17% społeczeństw monogamia wymuszona prawnie 

Hipoteza kooperacji: zmiejszenie konkurencji między 

mężczyznami zwiększa kohezję społeczności i ich 

szanse na wygranie konkurencji z innymi grupami  

Ale: zmienność sukcesu rozrodczego w 

społecznościach monogamicznych (n= 6; mediana 

wariancji = 10,0) nie jest statystycznie różna od 

zmienności w społecznościach poligamicznych (n=12, 

mediana=10,4); Brown i in. 2009) 

Fortunato i Archetti (2009)  

• Monogamia jest ESS jeżeli sukces rozrodczy limitowany 

przez zasoby (np. ziemia) przekazywane następnym 

pokoleniom oraz podział zasobów między potomstwo 

wielu żon powoduje spadek ich wartości dla dostosowania 

mężczyzny; Zależność SR od zasobów silniejsza w 

społeczeństwach z intensywnym rolnictwem – tam też 

pojawia się monogamia 

• Monogamie ESS jeżeli kobiety „nagradzają wiernością” 

mężczyznę, który inwestuje całość zasobów we wspólne 

potomstwo 

 

 

% zasobów 

przekazywanych za 

pośrednictwem 

mężczyzny 
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Epoletnik Agelaius phoeniceus  

Część samców poligyniczna, 

częśc monogyniczna 

Poligynia co roku na tych samych 

terytoriach samców 





Epoletniki Agelaius phoeniceus  

Część samców poligyniczna, 

część monogyniczna 

Poligynia co roku na tych samych 

terytoriach samców 

Samice dzielące terytorium mają 

obniżony sukces reprodukcyjny (na 

terytoriach o zbliżonej jakości) w 

porównaniu do monogynii 

Samice gniazdujące nad wodą 

mają wyższy sukces reprodukcyjny 

Samice preferują poligynię na 

terytoriach z miejscami do 

gniazdowania nad wodą niż 

monogynię na sąsiednich 

terytoriach 



U bursztynek Protonotaria citrea udało się wprowadzić 

poligynię przez dostarczanie pokarmu na część terytoriów 

Protonotaria citrea 

Photo © Steven Bullock 







Korzyści samic z poliandrii sekwencyjnej 

• Zapewnienie płodności (w przypadku niepłodnego 

partnera; uzupełnienie zapasu plemników) 

• Unikanie inbredu (plemniki samców 

spokrewnionych rzadziej zapładniają jaja, a 

potomstwo samic poliandrycznych jest wyższej 

jakości: Gryllus bimaculatus, Vipera berus) 

• Jakość potomstwa: samce wygrywające 

konkurencję plemników są lepszej jakości 

genetycznej 



defence group 

offence group 
Association between daughters' 

fecundity and the offensive 

sperm competitiveness of their 

fathers, F1,2=27.15, p=0.017 
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Fathers’ sperm competitiveness 

Korelacja między 

sukcesem samców w 

konkurencji plemników a 

płodnością córek u 

Rhizoglyphus robini 

(Kozielska i in. 2004, 

Proceedings of the Royal 

Society) 

U rozkruszka cebulowego samice poliandryczne 

mają płodniejsze córki (Konior i in. 2001, Evolution) 



Poliandria może wiązać się z konfliktem międzypłciowym: 

Samce manipulując rozrodem samic dla osiągnięcia 

ojcostwa mogą szkodzić samicom 

 

• Płyny nasienne zwiększając inwestycyje w bieżący rozród mogą 

szkodzić samicom: samice D. melanogaster kopulujące częściej żyją 

krócej 

• Samce mogą opóżniać kolejne kopulacje (płyny nasienne, ranienie 

samic, np. Calosobruchus maculatus) 

• Samce mogą zmuszać samice do zbyt częstych, kosztownych 

kopulacji (np. Gerriidae) 



R. robini: czy poliandria się opłaca? 

• Zysk: 23% płodniejsze córki, brak 

wpływu na sukces rozrodczy synów (1/2 

potomstwa zyskuje, r=1/2)(Konior i in. 

2001 Evoution) 

• Koszt: 15% niższa płodność samic 

(Kołodziejczyk i Radwan 2003 BES) 

• Być może unikanie kopulacji wiąże się z 

kosztami energetycznymi (jak u 

Gerridae) 



Kojarzenia pozapartnerskie 

sprawiają (ang. EPC), że 

monogamia socjalna jest z 

genetycznego punktu widzenia 

poligamią: u sikorki modrej w 1/3 

gniazd stwierdzono potomstwo 

pozapartnerskie 

 

Czy KPP są adaptacją samic 

poprawiającą jakość genetyczną 

potomstwa? 

 

 

„Well over nine-tenth (93%) of all 

passerine subfamilies are normally 

monogamous” (Lack 1968) 

„…true genetic monogamy occurs in 

only 14% if surveyed passerine species” 

(Griffith i wpółaut. 2002) 



W doświadczeniach, w których używano potomstwa o mieszanym ojcostwie, średnia 

przewaga potomstwa pozapartnerskiego  (PPP) wynosiła 1.5% i nie była istotnie 

różna od zera (Arnqvist i Kirkpatrick, 2005) 



Korelacja między proporcją PPP a opieką ze strony partnera socjalnego 

wyniosła średnio -0.23 i była istotna statystycznie (Arnqvist i Kirkpatrick 2005) 



Dotychczasowe badania wskazują, że, zgodnie z hipotezą konfliktu 

międzypłciowego,  KPP przynoszą samicą znacznie wyższe straty niż korzyści.  



Długoszpon Jacana spinosa jest jednym z nielicznych gatunków 

charakteryzujących się poliandrią równoległą 

Photos R. Hays Cummins  



Poliandria równoległa związana z jest 

opieką nad młodymi sprawowaną przez 

samce, która jest częstsza u gatunków o 

małych zagęszczeniach gniazd (= mało 

okazji do powtórnych kojarzeń) 

opieka samic 

opieka samców 



„Klasyczna” poliandria wśród ludzi: np. Himalaje, Markizy – związane z 

rolnictwem, dziedziczeniem ziemi przez mężczyzn i społeczeństwem kastowym 

 

Starkweather and Hames: poliandria dopuszczalna w 53 społeczeństwach 

(głownie myśliwsko-zbierackich) 

• Często związana z niedoborem płodnych kobiet 

• Brat może opiekować się rodziną w czasie nieobecności drugiego (np. Inuici) 

• „efekt ojców” – przeżywalność do 15 roku wśród Bari (Wenezuela) wyższa, 

gdy ma „dwóch ojców”; (Beckerman i wsp. 2002); Walker i (wsp.) 2010 znależli 

53 (na 128 przebadanych) społeczności płd Am uznające „podzielne ojcostwo” 

 

 



Opieka nad potomstwem: jakakolwiek forma zachowania rodziców, 

która potencjalnie zwiększa dostosowanie potomstwa 

 

•przygotowanie gniazd, nor itp. 

•produkcja dużych gamet, zawierających substancje odżywcze 

•opieka nad jajami i młodymi wewnątrz i na zewnątrz ciała rodziców 

•dostarczanie pożywienia przed i po porodzie 

•opieka nad potomstwem potrafiącym się samodzielnie odżywiać 

 

Sensu stricto:  opieka nad jajami i młodymi, gdy nie są połączone z 

ciałem rodziców 



Zysk z opieki nad potomstwem – zwiększenie szansy na wnuki poprzez 

zwiększoną przeżywalność potomstwa 

Koszt – zmniejszenie szansy na reprodukcję w przyszłości 

Wkład rodzicielski (parental investment): stopień, w jakim opieka nad 

jednym potomkiem zmniejsza potencjalną liczbę potomków wydanych w 

przyszłości 

Wysiłek rodzicielski (paretnal effort): suma wkładów we wszystkich 

potomków 

Wydatek rodzicielski (parental expenditure): suma zasobów 

wydatkowanych na opiekę 

Opieka redukowalna (depreciable) : wydatek rodzicielski rośnie z liczbą 

potomków; nieredukowalna (non-depreciable): wydatek niezależny od 

liczby potomków. 



Samica pluskwiaka z rodzaju Gargaphia broni młodych 

przed atakiem larwy złotooka 

Usunięcie larw przedłuża życie i przyszły sukces 

rozrodczy samic 



Zysk z opieki na potomstwem rośnie z 

wielkością miotu/lęgu 

• Cierniki częściej i intensywniej bronią gniazd z trzema 
zniesieniami niż z jednym lub dwoma 

• Cyranka modroskrzydła tym częściej porzuca lęg, im 
bardziej jest zredukowany przez drapieżniki 

 

W przypadku opieki redukowalnej (np. karmienie piskląt) 
redukcja lęgu, oprócz zysków, zmiejsza też koszty! 



samica samiec obupłciowa 

Ryby kostnoszkieletowe 16 51 12 

Płazy 10 11 6 

Gady 18 - 1 

Ptaki <10% <1% 90% 

Ssaki 95% <5% 

Opieka nad potomstwem (sensu stricto) przez samce i samice wśród 

kręgowców 



Analiza porównawcza 792 gatunków ptaków ze 

126 rodzin 

• Różnica w inwestycji w pojedyncze 

gamety lub w ich całkowitą masę nie 

przewiduje inwestycji w potomstwo 

(argument Triversa krytykowany 

wcześniej, np. Dawkins i Carlisle 1976) 

•  samce silniej poligyniczne inwestują mniej 

• u gniazdowników opieka samców nad 

potomstwem koreluje negatywnie z KPP 

• Wpływ proporcji płci: samce inwestują 

więcej, gdy są częstsze (mniej okazji do 

kojarzeń) 





Zapłodnienie zewnętrzne ułatwia samcom dbanie o wiele lęgów, 

zmniejszając w ten sposób koszty opieki rodzicielskiej. 
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% gniazd porzuconych przez  samce

Koszty opieki nad potomstwem u samców zależą od dostępności samic. 

U  Heterotilapia multispinoza ich wzrost powodował częstsze porzucanie 

gniazd (Keenleyside 1983) 



W poliandrycznych 

gniazdach płochacza 

pokrzywnicy samce 

karmią potomstwo z 

częstością 

proporcjonalną do 

proporcji kopulacji 



Bas Lepomis macrochirus  

http://publish.uwo.ca/~bneff/research_beea.htm 

Samce terytorialne są mniej skłonne do obrony jaj, gdy w pobliżu są 

kleptogamiści (a), a także (b) niespokrewnionych młodych po 

wykluciu z jaja (Neff, 2003) 

Skłonność do obrony przed drapieżnikiem 

Zagrożenie kleptogamią Zamiana jaj 



Na to, która płeć inwestuje więcej wpływa: 

- System kojarzeń (płeć, mogąca więcej zyskać 

poszukując kolejnych partnerów inwestuje mniej) 

- Proporcja płci (j.w.) 

- Pewność rodzicielstwa 



Konflikt między rodzicami a potomstwem wynika z faktu, że zyski z opieki 

dla rodziców są dwa razy mniejsze (bo przemnożone przez r=1/2) 



Pisklęta głośno żebrzą, aby zmusić 

rodziców do zwiększonej inwestycji 

(Zahavi: fox, fox, come) 

Najwięcej krzyczą najgłodniejsze 

pisklęta, bo dla nich zysk z otrzymania 

pokarmu jest największy 

Intensywność żebrania staje się 

uczciwym sygnałem głodu pod 

warunkiem, że żebranie jest 

kosztowne 



Physalemus pustulosus 

Częstotliwość wokalizacji: specyficzna 

gatunkowo 

Liczba pulsów, długość wokalizacji: wybór 

partnera w obrębie gatunku 

Komunikacja bez konfliktu interesów między nadawcą i odbiorcą 

może łatwo prowadzić do ewolucji arbitralnych sygnałów 

 

W przypadku konfliktu interesów między nadawcą i odbiorcą (np. 

pisklęta sygnalizujące głód) sygnały muszą być kosztowne (zgodnie z 

zasadą upośledzenia) 

 

 



Von Frish odkrył 

także „język pszczół”, 

czyli tzw. taniec 

okrężny i wywijany 

Komunikacja bez konfliktu interesów między nadawcą i odbiorcą 

 



„Badges of status” – oznaki statusu często mają 

charakter arbitralny. Czy udawanie wyższego statusu 

wiąże się z kosztami? 

Komunikacja z konfliktem interesów między nadawcą i odbiorcą 

 



Samice Polistes dominulus 

zaznaczają swój status za 

pomocą czarnych plamek – 

dominantki mają ich wiecej 



Samice β, którym badacze 

dodali plamek, wzbudzały 

znacznie więcej agresji niż 

samice kontrolne 

 

Wniosek: udawanie jest karane 



Nierówność Harpera 

Jeżeli odbiorca nie potrafi odróżnić sygnały prawdziwego 

do fałszywego, powinien sygnał  ignorować gdy: 

 

po*C > (1-po )*B 

 

Gdzie: 

B – zysk z reakcji na prawdziwy alarm 

C – koszt reakcji na fałszywy alarm 

Po – proporcja fałszywych alarmów 



Umowa społeczna: sytuacja, w której osoba zobowiązuje się spełnić pewne 

wymagania, zwykle wiążące się dla niej z kosztami, po to, aby uzyskać tytuł 

do otrzymania korzyści do innej osoby (lub grupy) 







Altruizm i kooperacja w populacjach ludzi 

• Obejmuje duże grupy o niskim pokrewieństwie (Hill 2011, Science) – wśród 

zwierząt głównie pary osobników (wyj. np. „patrole” naczelnych) 

• Oparta na normach społecznych, wzmacnianych przez sankcje 

• Społeczne preferencje w stosunku do altruizmu: pomoc i troska o innych, 

równość 

• Wspierane przez pro-społeczne emocje (współczucie, poczucie winy) 

 

Hipotezy tłumaczące zdolność ludzi do kooperacji:  

• Wspólna biologiczna podstawa z podobnymi zrachowaniami naczelnych: 

altruizm krewniaczy i odwzajemniony 

• Wspólna podstawa biologiczna z gatunkami kooperującymi przy opiece nad 

potomstwem 

• Związana z kulturą 



Fot. Mieczysław Michalak / 

Agencja Gazeta  

Test „prosocjalny”: wybór nagrody dla siebie i partnera raczej niż 

tylko dla siebie lub nagrody dla partnera gdy nie ma możliwości 

nagrody dla siebie 

• Ludzkie dzieci wykazuję silne preferencje prosocjalne (np. 

House i in. 2015  

• Człekokształtne - nie  

wyjątek:  Eksperyment Horner, de Waal i in. (2011), ale kolejne badania 

nie potwierdziły (Amici i in. 2014) 
– żeton "altruistyczny„ - smakołyk dla siebie i siedzącego w 

pomieszczeniu obok drugiego szympansa. 

– żeton "samolubny" - jedzenie otrzymywała tylko małpa wręczająca go. 

– Szympansy bonobo znacząco częściej wybierały żeton "altruistyczny" 

niż "samolubny„ gdy widziały partnera 

-  Amici i in. 2014 nie potwierdzili; różnica: Horner i in. testowali wpierw w 

obecności partnera, Amici i in. przy braku – ich zdaniem świadczy to o 

niezrozumieniu zadania 



• Wskutek zmiana środowiska życia i przejścia do myśliwsko – zbierackiego trybu 

życia w plejstocenie matki nie mogły samodzielnie wykarmić dzieci; ewoluuje 

prosocjalność 

• Ustiti białoucha (Callithrix jacchus), w której występują pomocnicy – w 

przeciwieństwie to dużych małp zdaje test prosocjalny! (Burkard i in. 2013) 

• Prosocjalność koreluje z kooperacją w opiece nad potomstwem (Burkart i in. 2014) 

 ale 

• Pomoc w opiece u innych gatunków: rozmnaża się zwykle 1 para 

• Pomocnicy blisko spokrewnieni z parą rozrodczą (u ludzi tylko z częścią grupy; Hill 

i in. 2011) 

Kooperacja u ludzi jako 

konsekwencja opieki pomocy w 

opiece nad potomstwem (Hrdy 

2005, 2009) 



Hipoteza kulturowa: 

• Uczenie społeczne (przekaz kulturowy, naśladownictwo), konformizm, karanie 

odstępców itp. ujednolicają zachowania w obrębie grup, ale mogą zwiększać 

różnice między grupami  

• Konkurencja między grupami faworyzuje rozprzestrzenianie  się norm 

społecznych przyczyniających się do dobra grupy (Boyd i Richerson 2002) 

• Kulturowe normy skłaniające do współpracy mogą być wzmacniane przez 

ewolucja emocji prosocjalnych (podobnie do modelu koewolucji genowo 

kulturowej, Lumsden i Wilson (1980) 

Małe dzieci w różnych kulturach zwykle wybierają 

opcję altruistyczną w testach prosocjalnych 

(wariant „kosztowny”:  2/0 vs 1/1); w starszym 

wieku ich wybory stają się bardziej zróżncowane i 

podobne do dorosłych z własnej kultury (House i 

in. 2013) 



“a greater number of courageous, sympathetic and faithful 

members, who were always ready to warn each other of 

danger, to aid and defend each other…would spread and be 

victorious over other tribes” [Darwin 1871, The descent of man, 

p. 156]. 

Ewolucyjne wyjaśnienia wojen (i innych form kooperacji na 

dużą skalę) 

• nieadaptatywna manifestacja mechanizmów psychologicznych, 

które wyewoluowały w małych, niespokrewnionych grupach 

osobników na zasadzie altruizmu wzajemnego; 

• Mechanizm ukształtowany przez konkurencję między dużymi 

grupami etno-lingwistycznymi 



Agresja międzygrupowa u szympansów 

 

W ciągu 10 lat grupa szympansów z parku 

Mahale Mountains (Uganda) zabiła w 

czasie „patroli granicznych” 18 osobników 

z sąsiednich grup 

 

W tym czasie jej terytorium powiększyło 

się o 22% 



Kooperacja w obrębie grup ludzkich jako wynik doboru grupowego: 

mechanizm genetyczny 

 

Zróżnicowanie genetyczne między grupami musi przewyższać stosunek 

kosztów zachwiań altruistycznych do średnich zysków odnoszonych 

przez członka wskutek konkurencji z innymi grupami 

 

FST ∕(1 − FST) > −ci ∕bG  

FST – miara zróżnicowania genetycznego miedzy populacjami 

ci  - koszt zachowania altruistycznego (dobór wewnątrz grupy) 

bG – zysk odnoszony przez osobnika w wyniku kooperacji w obrębie 

grupy (dobór między grupami) (Bowles 2009, Science 324: 1293-7) 

 



Mechanizm genetyczny – zróżnicowanie genetyczne między 

populacjami niewielkie; u ludzi nie większe niż wśród szympansów 



Wg. Boyda i Richersona (np. Phil. Trans. R. Soc. B 2010, 

365, 3787-3796) różnice kulturowe są zwykle większe niż 

genetyczne i mogą się utrzymywać nawet przy migracji: 

 

 

- ten sam problem (np. problem koorynacji) może być 

rozwiązany na różne sposoby 

 

- konformizm i uczenie społeczne 

 

- karanie postaw uważanych za niemoralne 

 

 

  



Bell et al. 2009. PNAS 106, 17671-17674 

Różnice kulturowe (szare) między sąsiadującymi państwami są większe 

niż genetyczne (czarne) 



Koszty i zyski udziału w 

wojnach u Turkana 

(Matthew i Boyd 2011, 

PNAS 108, 11375–

11380 ) 



Kooperacja w czasie wypraw 

wojennych jest u Turkana wymuszana 

kulturowo: tchórze i zdrajcy są karani 

•nie jest to wyłącznie cecha 

nowoczesnych państw 

•kooperacja mogła wykształcić się 

także w większych grupach 

etnonlingwistycznych (a nie tylko w 

małych grupach krewnych) 



Silniejszemu doborowi płciowemu podlega płeć, która 

(  ) ma wyższy poziom estrogenów 

(  ) produkuje większe gamety 

(  ) ma wyższe potencjalne tempo reprodukcji 

(  ) ma wyższą proporcję genów wspólnych z potomstwem 



Kanarki, które musiały 

dłużej żebrać, zanim 

podano im pokarm, 

wolniej przyrastały w 

okresie 

najintensywniejszego 

wzrostu 



Główne czynniki wpływające na 

gradient doboru płciowego 

Wkład w 

gamety 
Wkład w 

potomstwo 

Potencjalne tempo 

reprodukcji 

Operacyjny 

stosunek płci 

(OSR) 

Gradient doboru 

płciowego 

Stosunek 

liczbowy 

płci przy 

urodzeniu 

Zmienność 

sukcesu 

reprodukcyjego 



Błonkówki (pszczoły, 

mrówki, osy) 

Termity 

Plodidalność Haploidalne samce, 

diplodidalne samice 

Diploidalne 

Niezależna ewolucja 

eusocjalności 

12 razy 2 razy 

Liczba gatunków 

subsocjalnych 

okolo 30 tys 300 (u Orthopteroidae) 

Liczba przypadków 

ewolucji/liczbę gat. 

subsocjalnych 

1/2500 1/150 


