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Experimental investigations on the behavioural differences between urban and forest 
Blackbirds

Badania eksperymentalne nad zróżnicowaniem zachowań kosów populacji miejskiej i leśnej

A b s t r a c t .  A scries of etbological experim ents have been carried out on forest and urban 
Blackbirds reared in identical laboratory conditions. During the firs t year of the ir life m igra
tory  restlessness was studied on the  forest and urban population. The tests: open-field, tonic 
im m obility, handling and predator presentation have been conducted. U rban Blackbirds 
d id  not differ from the forest ones in  exhibited m igratory restlessness. The results of the 
remaining experim ents show th a t urban Blackbirds adapt more rapidly to  experim ental s itu a
tions. The birds of both populations congenitively recognize the function of mobbing calls, 
but these constitute for them  a signal to  different behaviour. U rban Blackbirds respond w ith 
mobbing while forest ones exhibit the tendency to hide. This difference is connected w ith the 
existence of different selective pressures in the two environm ents.
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I. INTRODUCTION

Urbanized populations of the Blackbird were recorded for the first time from 
Western Europe more than a hundred years ago ( H e y d e r  1956, S t e p h a n  
1985), A spreading of urbanized populations is presently observed ( L u n i a k ,  
M u l s o w  1988). A number of ethological differences were observed between 
the urban and the forest populations. Most controversial is the problem of
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STRESZCZENIE

Celem pracy było sprecyzowanie czynników powodujących powstanie w mieś
cie populacji kosów Turdus merula o odmiennych przystosowaniach etologicz- 
nych oraz zbadanie różnic w zachowaniach kosów miejskich i leśnych — czy 
różnice te są wrodzone, czy też są jedynie wynikiem adaptacji w czasie rozwoju 
ontogenetycznego lub u ptaków dorosłych.

Przyjęto, że podstawowymi czynnikami presji etologicznej w środowisku 
miejskim jest stała obecność człowieka, duże zróżnicowanie bodźców akustycz
nych i wizualnych oraz częste i nieprzewidywalne zmiany, zachodzące w tym 
środowisku.

P taki do badań zabrano z gniazd kosów miejskich i leśnych. Pisklęta były 
w wieku 6—10 dni, to jest w wieku, w którym nie mogły jeszcze poznać ota
czającego środowiska i zostać na nie uwarunkowane. Wykonano pięć standar
dowych testów etologicznych. Były to: badania niepokoju migracyjnego, 
test otwartego pola, test katalepsji, test reakcji na handling i test reakcji na 
drapieżnika.

Uzyskano wyniki wskazujące na brak wrodzonych różnic w tendencji do 
migracji ptaków obu populacji w pierwszym roku życia (tab. I, П). Dane te



są zbieżne z wynikami badań terenowych innych autorów i wskazują, że dobór 
nie działa w kierunku eliminacji zdolności do migracji ptaków miejskich. 
Umożliwia to odrodzenie się populacji miejskiej po ostrych zimach, które mogą 
znacznie zredukować populację zimującą.

W teście otwartego pola średni czas trwania poszczególnych czynności 
obliczony dla sumy eksperymentów I —II I  był podobny u kosów obu popu
lacji (tab. III). Statystycznie istotne różnice wystąpiły w przebiegu reakcji 
u samic obu grup. Samice leśne na powtórzenie eksperymentu (II eksp.) 
zareagowały istotnym zmniejszeniem czasu poświęconego na aktywną obser
wację otoczenia i dopiero w eksperymencie I I I  wystąpił wzrost czasu poświę
conego na obserwację otoczenia (tab. IV). Samice kosów miejskich natomiast 
szybciej poznały przestrzeń urządzenia testowego i w trzecim eksperymencie 
wystąpił spadek czasu poświęcanego na aktywną obserwację otoczenia.

W pierwszym eksperymencie katalepsji kosy miejskie zareagowały znacznie 
silniej, co objawiło się dłuższym czasem katalepsji. Świadczy to o ich większej 
reaktywności. W drugim eksperymencie istotnie zmniejszyły czas katalepsji. 
Czas katalepsji kosów leśnych natomiast był w pierwszym eksperymencie 
znacznie krótszy niż kosów miejskich i nie uległ zmianie w czasie powtórze
nia eksperymentu (tab. V).

W teście reakcji na handling kosy leśne oceniały sytuację eksperymen
talną jako bardziej niebezpieczną niż ptaki miejskie, mimo że wszystkie ptaki 
były wcześniej jednakowo przyzwyczajone do procedury eksperymentalnej. 
Dowodzi tego mniejsza frekwencja otwarcia dzioba i większa frekwencja krzy
ków u kosów leśnych w czasie handlingu (tab. VI).

W teście reakcji na drapieżnika siła reakcji ptaków obu grup była istotnie 
wyższa w części eksperymentalnej niż w czasie reakcji uspokajania (after res
ponse) (tab. VIII). Także obrót pudełka, w którym eksponowano wypchanego 
puszczyka, nie był jedynym czynnikiem wywołującym reakcję ptaków (tab. 
VII). Zarówno kosy miejskie jak i leśne unikały siadania na drążku bliższym 
miejsca eksponowania atrapy (tab. XV, XVI). Dowodzi to, że reakcja ptaków 
nie była wynikiem bezkierunkowego ogólnego pobudzenia w czasie ekspery
mentu, lecz ptaki reagowały na eksponowany bodziec. Porównanie siły reakcji 
w czasie jednominutowych powtórzeń wszystkich sytuacji eksperymentalnych 
w drugiej części eksperymentu V II wykazało, że kosy obu grup zmieniały 
swoje zachowania w zależności od prezentowanego bodźca (tab. XI, X II, 
X III). U kosów miejskich wystąpiło zróżnicowanie siły reakcji, związane ze 
zróżnicowaniem sytuacji bodźcowej, w czasie eksp. IV—V II (tab. IX), czego 
nie stwierdzono u kosów leśnych (tab. X).

Wyniki doświadczeń dowodzą silniejszej reaktywności kosów miejskich 
i jednocześnie zdolności do szybszego uczenia się — dopasowywania zachowań 
do szybko zmieniających się sytuacji, co jest bardzo ważne w środowisku miej
skim.

Uzyskane wyniki potwierdzają hipotezę o wrodzonym charakterze różnic 
zachowań występujących między osobnikami obu populacji. W ykazują także,
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że kosy leśne, w odróżnieniu od kosów miejskich, w sposób wrodzony rozpo
znają drapieżnika, jakim jest sowa (puszczyk). Kosy miejskie natomiast, tak 
jak i leśne, rozpoznają w sposób wrodzony funkcję głosów nękania.

Kosy miejskie wykazały w czasie eksperymentów zdecydowanie odmienną 
strategię reakcji na obecność drapieżnika niż kosy leśne. P taki miejskie reago
wały wzmożeniem aktywności głosowej i ruchowej (tab. IX , X, X IV), co w na
turze mogło przyciągnąć inne osobniki i umożliwić skuteczne odpędzenie dra
pieżnika. Kosy leśne natomiast na taką samą sytuację eksperymentalną reago
wały zwiększeniem czujności i wykazywały zachowania wskazujące na chęć 
ukrycia się. Tak odmienne reakcje mają znaczenie adaptatywne w obu środo
wiskach. Kosy miejskie żyją w dużym zagęszczeniu i są w stanie w krótkim 
czasie ostrzec swoich sąsiadów lub zebrać się w stado, które odpędzi drapież
nika. Kosy leśne natomiast żyją w znacznie mniejszym zagęszczeniu i nie są 
w stanie zebrać się w stado, które mogłoby skutecznie nękać drapieżnika.
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