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POROZUMIEWANIE SIÊ SSAKÓW
Ssaki (Mammalia) to zró¿nicowana gromada
sta³ocieplnych krêgowców. Umiejêtnoœæ utrzymania sta³ej temperatury cia³a niezale¿nie od
warunków atmosferycznych i ró¿ne przystosowania morfologiczne, fizjologiczne i behawioralne sprawiaj¹, ¿e ssaki zasiedlaj¹ bardzo ró¿norodne œrodowiska ¿ycia. Koniecznoœæ przystosowania siê do specyficznych ekosystemów
ma swoje odzwierciedlenie w najwa¿niejszych
czynnoœciach ¿yciowych: zdobywaniu po¿ywienia, rozmna¿aniu, wydalaniu i umiejêtnoœci
odpowiedzi na bodŸce pochodz¹ce ze œrodowiska zewnêtrznego. Ka¿demu z tych procesów
towarzyszy jednak jeszcze jedna umiejêtnoœæ,
bez której zwierzêta nie by³yby w stanie prawid³owo funkcjonowaæ w ekosystemie. Jest to zdolnoœæ do porozumiewania siê. W ostatnich latach wyraŸnie wzros³o zainteresowanie komunikacj¹ ssaków innych ni¿ ludzie, poniewa¿ jak
dowiod³y liczne badania, posiadaj¹ one znacznie bardziej ró¿norodne systemy komunikacyjne ni¿ cz³owiek. Ponadto rozwój technik i metod
badawczych umo¿liwi³ dok³adniejsze zbadanie komunikacji sejsmicznej, infradŸwiêkowej
i ultradŸwiêkowej w ró¿nych œrodowiskach
¿ycia ssaków, a tak¿e wykazanie, ¿e niektóre
z nich maj¹ zdolnoœæ widzenia w ultrafiolecie
i wykorzystuj¹ zjawisko biofluorescencji do porozumiewania siê. Uwa¿ne obserwacje i wnikliwe analizy pozwoli³y odkryæ, ¿e istnieje tak
specyficzna forma komunikacji wzrokowej jak
pod¹¿anie za spojrzeniem innego osobnika, ¿e
wœród ma³p szerokonosych (Platyrrhini) tylko
samice heterozygotyczne maj¹ zdolnoœæ trichromatycznego widzenia (pozosta³e osobniki
s¹ dichromatyczne), ¿e nawet myszy przekazuj¹
sygna³y poprzez mimikê, ¿e u niektórych ssaków poszczególne populacje maj¹ ró¿ne „dialekty zapachowe”, ¿e strzykniêcia w kolanach

s¹ wa¿nym sygna³em w porozumiewania siê
niektórych antylop, oraz ¿e w odbieraniu
sygna³ów sejsmicznych gryzonie pomagaj¹
sobie ¿uchw¹, a s³onie przednimi stopami. Ca³y
ten postêp by³ dla nas impulsem do
przygotowania niniejszej monografii.
Dokonujemy w niej przegl¹du badañ przeprowadzonych w ostatnich latach, które dotyczy³y interakcji socjalnych i porozumiewania
siê wœród ssaków z ró¿nych rzêdów i ¿yj¹cych
w ró¿nych œrodowiskach oraz odnosimy je do
prac wczeœniejszych w celu okreœlenia postêpu
w naszej wiedzy oraz przedstawienia nowych
odkryæ i pogl¹dów. W kolejnych rozdzia³ach
definiujemy pojêcie komunikacji, okreœlamy jej
funkcje, wp³yw ró¿nych czynników i rolê narz¹dów zmys³ów, a nastêpnie przedstawiamy
szeroko cztery g³ówne sposoby porozumiewania
siê ssaków: komunikacjê wizualn¹, dŸwiêkow¹,
zapachow¹ i dotykow¹, skupiaj¹c siê na funkcjach i kontekstach behawioralnych. Opisujemy te¿ niektóre przystosowania anatomiczne
i behawioralne ssaków do przezwyciê¿enia zak³ócania i maskowania sygna³u przez czynniki
œrodowiskowe, a tak¿e odró¿niamy ukierunkowane porozumiewanie siê zwierz¹t od komunikacji nieukierunkowanej.
Bie¿¹cy numer KOSMOSU kierowany jest
do studentów kierunków biologicznych, chc¹cych
pog³êbiæ swoj¹ wiedzê w dziedzinach zwi¹zanych z ekologi¹ behawioraln¹ i teriologi¹, jak
równie¿ do wszystkich czytelników zainteresowanych najnowszymi trendami w badaniach
nad porozumiewaniem siê zwierz¹t, a szczególnie ssaków.

