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Co to jest dymorfizm płciowy?

• Dymorfizm płciowy 
to widoczne na 
zewnątrz różnice 
między samcami i 
samicami

• Ptaki są zwierzętami, 
u których często da 
się na pierwszy rzut 
oka odróżnić samca 
od samicy (a np. u 
większości ssaków 
jest to trudne)



Co kształtuje dymorfizm płciowy?

Każdy żywy organizm stoi 
przed dwiema zasadniczymi 
wyzwaniami:

1. Przeżyć – dobór naturalny 
utrwala cechy, które 
ułatwiają przeżycie

2. Rozmnożyć się – dobór 
płciowy utrwala cechy, które 
ułatwiają znalezienie 
partnera i pozostawienie po 
sobie potomstwa



Przeżycie kontra atrakcyjność

• Cechy utrwalane przez oba 
rodzaje doboru bywają ze sobą 
w sprzeczności

• Ozdobny ogon samca pawia 
przyciąga samice, ale zarazem 
utrudnia mu przeżycie!

• To, jak wygląda zwierzę, i czym 
różnią się obie płcie, wynika z 
kompromisu pomiędzy oboma 
potrzebami – za każdym razem 
jego wynik jest inny.



Walka płci
• Aby spłodzić 

potomstwo, samica 
musi poświęcić dużo 
energii 
(wyprodukować jaja)

• Skoro samica tyle 
inwestuje w swoje 
dzieci, to bardzo zależy 
jej na jakości swojego 
partnera do rozrodu

• Skoro samica tyle 
inwestuje, to o jej 
względy zabiega 
samiec – a nie 
odwrotnie!

• Samica nie musi więc 
być barwnie 
ubarwiona – lepiej, by 
się maskowała.

• Z kolei samca 
spłodzenie dzieci 
prawie nic nie 
kosztuje – w trakcie 
życia może ich mieć 
znacznie więcej niż 
samica

• Samiec może więcej 
ryzykować (np. być 
kolorowym i 
widocznym), bo jemu 
chodzi przede 
wszystkim o ilość
potomstwa

• To dlatego samcowi 
pawia opłaca się wlec 
za sobą ciężki ogon, 
jeśli zapewnia on 
powodzenie u samic!



Ogólna zasada

• U ptaków żyjących w parach 
wspólnie wychowujących 
pisklęta, dymorfizm jest z 
reguły słabszy

• U ptaków, które nie tworzą 
par, a pisklęta wychowuje 
(zazwyczaj) tylko samica, 
dymorfizm jest z reguły 
silniejszy

• Nie jest to uniwersalna zasada 
– jest wiele wyjątków!

Mazurek Hełmiatka



Dymorfizm w praktyce: samcze popisy

• U wielu ptaków samce 
zbierają się na tzw. 
tokowiskach i popisują się 
przed samicami – tu 
dymorfizm jest skrajnie 
nasilony

• Samice odwiedzają te 
miejsca i wybierają 
najlepsze samce 
(zazwyczaj=najbardziej 
kolorowe)

• Samice są ubarwione 
maskująco – pisklętami 
opiekują się całkiem same!

Batalion

Cietrzew



Dymorfizm w praktyce: życie w parze

• Jeśli ptasia para dobiera 
się na całe życie (to 
rzadkość! – np. u gęsi) lub 
na jeden sezon lęgowy 
(większość drobnych 
ptaków, np. śpiewak),   i 
wspólnie opiekuje się 
pisklętami…

• …to nie ma potrzeby, żeby 
któraś płeć się wyróżniała 
– lepiej dobrze się 
maskować!

JerzykGęgawa

Śpiewak Żuraw



Dymorfizm w praktyce: wspólny stół 

• U ptaków drapieżnych 
opieką nad pisklętami 
dzielą się obie płci –
polowanie to ciężka 
praca!

• Gdy oboje rodziców 
poluje w tym samym 
miejscu, mogą 
konkurować o jedzenie

• U wielu ptaków 
drapieżnych samica jest 
większa od samca

Dzięki różnicy w wielkości ciała obojga rodziców, 
samiec i samica polują na inne rodzaje ofiar –
dzięki temu nie konkurują ze sobą

Krogulec
(samiec z lewej,
samica z 
prawej)



Dymorfizm w praktyce: o czasie

• Skoro kolorowe ubarwienie 
samca wiąże się z ryzykiem, 
to czy musi je nosić cały 
czas?

• Oczywiście, że nie – u wielu 
gatunków wyraźny 
dymorfizm płciowy pod 
kątem ubarwienia jest 
widoczny tylko w sezonie 
lęgowym

• Po jego zakończeniu 
samce zmieniają pióra na 
mniej lub bardziej skromne

Szata godowa
Krzyżówka

Szata spoczynkowa

Szata godowa
Zięba

Szata spoczynkowa
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Dymorfizm w praktyce: na odwrót

• Zazwyczaj to samce są bardziej 
kolorowe i mniej (lub w ogóle) 
angażują się w opiekę nad 
pisklętami

• Czasami zdarzają się też 
sytuacje odwrotne!

• U arktycznych płatkonogów to 
samice są bardziej kolorowe, a 
pisklętami opiekują się  
wyłącznie skromniej ubarwione 
samce

• Płatkonoga szydłodziobego
spotykamy w Polsce tylko 
wiosną i jesienią, na przelotach

Płatkonóg 
szydłodzioby –

samiec w 
szacie 

godowej

Płatkonóg 
szydłodzioby –
samica w 
szacie 
godowej
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