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KONCEPCJE UTRATY RUI I UKRYCIA OWULACJI W EWOLUCJI CZŁOWIEKA

WSTĘP

Pomimo ciągle rosnącej ilości danych paleo- 
antropologicznych, ulepszania metod datowa
nia, stosowania metod molekularnych i związa
nego z tym pojawiania się ciągle nowych konce
pcji dotyczących mechanizmów antropogenezy, 
wciąż nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć pre
cyzyjnie na pytania o najważniejsze czynniki 
sterujące procesem hominizacji. Obok ewolucji 
dwunożności, procesu encefalizacji czy bujnego 
rozwoju kultury w rodzaju Homo, ciekawym i 
często poruszanym zagadnieniem są cechy i 
zachowania Homininae (do Homininae zalicza
ne są rodzaj Australopithecus i Homo, a do 
Hominidae również szympans i goiyl — taką 
klasyfikację stosują na przykład A ie l l o  i W o o d  
1994) związane z seksualnością. W bogatej lite
raturze na ten temat podkreśla się wyjątkowość 
Homo sapiens, a ewolucji jego zachowań seksu
alnych przypisuje się istotne znaczenie w pro
cesie hominizacji, a nawet sukces ewolucyjny 
gatunku (np. M o r r is  1974, A le x a n d e r  i N o 
onan 1979, L o v e jo y  1981, K o u r to v ik  1983, 
P a rk e r  1987, T u rk e  1988). Niestety, o ile w 
oparciu o szczątki kostne Homininae i poddane 
intencjonalnej obróbce ich wytwory, możemy 
wnioskować o morfologii osobników, typie loko
mocji czy sposobie ich odżywiania się, o tyle 
wnioski o zachowaniach seksualnych czy syste
mach społecznych wczesnych Homininae mają 
charakter bardziej hipotetyczny. Analiza zacho
wań seksualnych i morfologii cech, o których 
trudno wnioskować na podstawie materiałów 
kostnych i zębowych może mieć jednak chara
kter naukowy. Opiera się ona bowiem nie tylko 
na przesłankach wynikających z danych paleo- 
ekologicznych i paleoantropologicznych, ale 
również na zasadach biologicznych, które doty
czą mechanizmów ewolucji, ciągłości filogene

tycznej wybranych cech, praw ekologii beha
wioralnej czy możliwości porównywania fizjolo
gii i zachowań spokrewnionych taksonów. W 
szczególności przydatne są dane z zakresu eko
logii behawioralnej najbliższych człowiekowi 
naczelnych i etologii człowieka. Te pierwsze ze 
względu na to, że podobne czynniki środowisko
we mogą mieć bardzo podobny wpływ na kształ
towanie się behawioru jednostek i struktur spo
łecznych. I tak na przykład, choć ze względu na 
pokrewieństwo filogenetyczne najczęściej uży
wa się dla prehomininów modelu szympansie
go, to ze względu na środowisko zajmowane 
przez formy hominalne często porównuje się je 
do pawianów. Dane z etologii człowieka nato
miast dlatego, że znając biologiczne podstawy 
behawioru Homo sapiens i wiedząc czy dane 
zachowania są uniwersalne czy też nie, możemy 
wnioskować o ewolucyjnej historii i przyczy
nach tych zachowań. W szczególności cenna 
jest analiza społeczeństw będących na poziomie 
technologii paleolitycznych, nie poddanych 
wpływom burzliwych zmian cywilizacyjnych. 
Porównując poszczególne populacje ludzkie 
można wyciągać wnioski co do uwarunkowań 
filogenetycznych danego zachowania, jego fun
kcjonalnego znaczenia czy też jego przyczyn.

Znane naukowe koncepcje ewolucji seksu
alności powstały w kręgu kultury Zachodu. 
Postrzeganie zagadnień płci w tym kręgu kultu
rowym jest dość specyficzne. Stwarza to pra
wdopodobieństwo kulturocentrycznego znie
kształcenia interpretacji pewnych danych w 
aspekcie ewolucyjnym. „Okulary etnocentrycz- 
ne” mogą być szczególnie dokuczliwe w przy
padku cech dających się kształtować zarówno 
przez warunkowanie ich we wczesnych etapach 
ontogenezy, jak i przez wzorce kulturowe. Wo
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bec dużej różnorodności zachowań seksual
nych, związanej z ogromną plastycznością be
hawioralną Homo sapiens, trudne jest nawet 
wyciąganie wniosków ewolucyjnych w oparciu 
o dane z kilku kręgów kulturowych. Ta plasty
czność w dostosowaniu się rodzaju Homo do 
warunków socjoekologicznych i względnie duża 
tolerancja doboru oddziaływującego na zróżni
cowanie behawioralne utrudnia analizę filoge
nezy tych zachowań. Należy być zatem ostroż
nym w wyciąganiu wniosków ewolucyjnych o 
zachowaniach we wczesnych etapach antro- 
pogenezy zarówno w oparciu o dane z jednej 
kultury (K o u rto v ik  1983) jak i przez pryzmat 
stosunkowo krótkiego historycznego czasu ist
nienia Homo sapiens, który jest zaledwie drob
nym procentem całego procesu antropogenezy.

Opublikowana w 1967 roku „Naga Małpa” 
D esm onda M o r r is a  była bestsellerem, który, 
nie będąc stricte pracą naukową, odcisnął swoje 
piętno na późniejszych koncepcjach o ewolucji 
zachowań seksualnych Homininae. Koncepcje 
związane z tym zagadnieniem, zdominowane

były (i ciągle są) przez idee behawioralne, postu
lujące przyczyny zmian w bezpośredniej adap- 
tatywności nowych zachowań. Za fundamental
ne dla koncepcji tych zjawiska uznaje się jakoby 
brak oznak owulacji u Homo sapiens i towarzy
szącą jej tak zwaną stałą receptywność kobiety. 
Przez ukrytą owulację rozumie się najczęściej 
brak wizualnych (np. takich jak obrzmienie i 
przekrwienie okolicy anogenitalnej u szympan
sa), jak również węchowych i behawioralnych 
sygnałów wskazujących na płodną fazę cyklu 
menstruacyjnego samicy. Przez stałą receptyw
ność natomiast rozumie się stałą (bez względu 
na fazę cyklu) gotowość samicy do kopulacji.

W pracy zaprezentowane są hipotezy propo
nowane przez różnych autorów i rozważania o 
poprawności założeń na których oparte są te 
hipotezy, a następnie próba odpowiedzi na py
tanie o to czy tak zwana stała receptywność 
samicy rodzaju Homo jest cechą unikalną 
wśród naczelnych i czy owulacja jest faktycznie 
ukryta u człowieka.

KONCEPCJE EWOLUCYJNYCH PRZYCZYN ZANIKU RUI I UKRYTEJ OWULACJI U CZŁOWIEKA I
ICH KRYTYKA

KOOPERACJA JAKO POTENCJALNA PRZYCZYNA UTRATY RUI

Model kooperacyjny zakłada, że utrata rui 
w antropogenezie była spowodowana presją se
lekcyjną na zmniejszenie agresji i rywalizacji 
samców o samice. Umożliwiło to wzrost koope
racji między samcami (E tk in  1963, P f e i f f e r  
1969) i istnienie pokojowej stabilizacji w obrę
bie grupy (D an ie ls  1983).

Aby zweryfikować tę koncepcję należy zasta
nowić się nad tym czy pomimo istnienia obja
wów owulacji u innych naczelnych nie wystę
pują zachowania kooperatywne, jakie czynniki 
mogą sprzyjać kooperacji, czy rodzaj Homo cha
rakteryzuje się obniżoną agresją i rywalizacją o 
samice oraz czy postulowanie takiego mechani
zmu nie ma znamion doboru grupowego.

U wielu naczelnych z objawami owulacji i w 
strukturach o różnym poziomie hierarchizacji 
istnieje również kooperacja. U pawianów na 
przykład, pomimo wyraźnych objawów owula- 
cyjnych, dużej agresji wewnątrzgrupowej i sil
nie zhierarchizowanych struktur społecznych, 
występuje duża kooperacja w obronie przed 
drapieżnikami (A le x a n d e r  i N oonan  1979). We- 
wnątrzgrupowa rywalizacja samców wynika 
przede wszystkim z konieczności ustalenia hie
rarchii w grupie. Po ustaleniu się rang, są one

również respektowane przez samców przy do
stępie do samic. Nie wydaje się zatem, by brak 
oznak owulacji, bądź stała receptywność sami
cy mogły zasadniczo zmienić agresję samców. 
W strukturach wielosamczych u szympansów 
[Pan troglodytes), pomimo wyraźnych objawów 
zbliżającej się owulacji u jakiejś samicy, poziom 
agresji wewnątrzgrupowej jest niski (G o o d a l l
1986). Wizualne objawy owulacji w postaci ob
rzmienia anogenitalnego, zwanego też „skórą 
seksualną”, nie uniemożliwiają im kooperatyw
nych zachowań łowieckich i solidarności w po
tyczkach międzygrupowych. Samce formują też 
związki i koalicje bez względu na stopień rywa
lizacji w grupie, a godzą się o wiele częściej niż 
samice (D e W a a l 1989). Jeszcze mniej agresyw
ne są szympansy karłowate (P. paniscus), które 
najczęściej ignorują nawet kontakty seksualne 
samicy z samcem należącym do innej grupy 
(W rangham  1993). Długotrwały stan obrzmie
nia u bonobo „łagodzi obyczaje” i dlatego zwią
zany jest ze spadkiem agresji (Badrian  i Badrian
1984). Gdyby zatem czynnikiem selekcyjnym 
na zachowania seksualne miała być kooperacja 
samców, należałoby raczej oczekiwać ewolucji 
wydłużonej sygnalizacji seksualnej podobnej do 
tej u bonobo. A le x a n d e r  i N oonan  (1979) twier
dzą, że poprzez ukrycie owulacji samica Homi
ninae stała się stale receptywna i atrakcyjna.
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Taki jednak stan według Daniels (1983) dopro
wadziłby raczej do wzrostu agresji i frustracji u 
samców.

Selekcja może oddziaływać na zbytnią agre
sję samców bezpośrednio, a nie przez ewolucję 
takich, postrzeganych jako pacyfistyczne, cech 
u samic, jak utrata rui i ukryta owulacja (Ha
milton 1984). Zbyt agresywne osobniki, zajęte 
ciągłą rywalizacją międzysamczą mogą poświę
cić mniej czasu na zdobywanie pokarmu, 
ochronę przed drapieżnikami czy inne ważne 
adaptatywne czynności. Zważywszy również na 
to, że dana grupa osobników składa się z wielu 
krewnych, zachowania ekstremalnie agresyw
ne, poprzez redukcję sukcesu reprodukcyjnego 
osobników spokrewnionych, mogą obniżać łą
czne dostosowanie (ang. inclusive fitness) osob
nika agresywnego.

Przyglądając się danym etnograficznym i 
historii ludzkości można zauważyć, że wbrew 
koncepcji utraty rui jako czynnika obniżającego 
agresję i promującego kooperację, poziom agre
sji u wielu współczesnych społeczeństw (np. 
Yanomamo z Ameryki Płd., Eskimosi, Buszmeni 
afrykańscy czy plemiona z Nowej Gwinei) jest 
stosunkowo wysoki. Zabójstwa w grupach 
szympansów są o wiele rzadsze niż w społeczeń
stwach ludzkich. Na podstawie danych archeo
logicznych i danych na żyjących populacjach 
ludów zbieracko-łowieckich oraz wczesnych 
rolników, Livingstone (za Symons 1979) szacu
je, że około 25% mężczyzn umiera w wyniku 
walki z innymi mężczyznami. Wydaje się więc, 
że przypisywanie pokojowej funkcji utracie rui 
jest wątpliwe, a dowody agresywności Homo 
sapiens wskazują raczej na proces odwrotny.

MODEL MONOGAMICZNY A UTRATA RUI

Bardziej popularną koncepcją jest trakto
wanie stałej receptywności samicy jako ważne
go czynnika w powstawaniu silnych związków 
między samcem i samicą, a zatem z ewolucją 
monogamii (Etkin 1954, Morris 1967, Lovejoy 
1981).

Czy jednak człowiek współczesny jest istotą 
monogamiczną i czy u taksonów charakteryzu
jących się brakiem objawów owulacji monoga
mia jest najczęstszą strukturą rozrodczą ? Czy 
często w rzędzie naczelnych pojawiała się mo
nogamia przy utracie objawów owulacji ? Czy 
zmiany dymorfizmu płciowego w ewolucji Ho- 
mininae mogły być związane z doborem płcio
wym i presją na nową strategię rozrodu?

Zastanawiające jest, jak mógł rozpocząć się 
proces doboru samic pozbawionych wyraźnej 
sygnalizacji seksualnej (Reynolds 1991). Prze
cież samce preferowałyby samice z objawami

owulacji. Dlaczego miałyby być one zaintereso
wane częstymi kopulacjami w okresie niepłod
nym? Również samice, które w jakiś sposób 
dawałyby sygnał owulacyjny pozostawiałyby 
więcej potomstwa. Reklama stanu płodności 
zapewnia samicy duże prawdopodobieństwo za
płodnienia i to przez jednego z najlepszych, w 
rywalizacji międzysamczej, samców (Cox i 
Lboeuf 1977). Dlaczego więc selekcja miałaby 
premiować samice rezygnujące z szansy zapłod
nienia przez samca z dobiym materiałem gene
tycznym ?

Gdyby w ewolucji Homininae pojawiła się 
silna selekcja na monogamię, to zastanawiające 
jest dlaczego na zbadanych 849 współcześnie 
żyjących społeczeństw tylko 16,1% jest mono- 
gamicznych i aż 83,4% poligynicznych (Mur
dock 1967). Sama instytucja małżeństwa w 
społeczeństwach przedpiśmiennych ma chara
kter raczej opiekuńczo-ekonomiczny (Levi- 
Strauss 1969), dlatego traktowanie seksu jako 
czynnika cementującego rodzinę nie wydaje się 
być uzasadnione (Daniels 1983). Również ze 
względu na kulturową wielorakość systemów 
reprodukcji u współczesnego człowieka 
(Schróder 1993b) trudno definitywnie określić 
typ jego strategii rozrodu. Potwierdza to ogro
mną elastyczność tego gatunku i możliwości 
dostosowywania się systemu reprodukcji do 
zróżnicowanych warunków środowiskowych i 
społecznych. Wobec różnorodności systemów 
rozrodczych jakie znamy u człowieka (monoga
mia seryjna, poligynia, poliandria czy polignan- 
dria) problematyczne wydawać się może istnie
nie we wcześniejszych etapach antropogenezy, 
presji selekcyjnej na jeden system czy specjali
zację tego behawioru w ewolucji człowieka.

Znane monogamiczne systemy rozrodu u 
ptaków, czy u takich naczelnych jak lemur 
mongoz i mokok, wyjec, ponocnica, nosacz czy 
gibbon (Hrdy 1981), charakteryzują się tym, że 
zachowania seksualne są u nich stosunkowo 
rzadkie. U Homo sapiens natomiast częstość 
kopulacji bardziej zbliżona jest do tej występu
jącej w strukturach wielosamczych. Innym 
ważnym argumentem jest to, że chociaż częściej 
monogamia pojawia się w taksonach bez wizu
alnych objawów owulacji, ich utrata wśród róż
nych naczelnych nie jest Związana z monoga- 
mią. Sillen-Tullberg i Moller (1993) stwier
dzają, że zanik oznak owulacji nastąpił wśród 
naczelnych aż 8-11 razy w systemie wielosam- 
czym lub haremowym i co najwyżej raz w kon
tekście struktury monogamicznej. Na przykład, 
u niektórych makaków zanik objawów owulacji 
nastąpił bez jakiejkolwiek zmiany struktury 
społecznej (Dixson 1983). Jak kontrowersyjne 
może być wiązanie braku zewnętrznych obja
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wów owulacji ze strukturą rozrodu u naczel
nych wskazuje również to, że cecha ta występu
je zarówno u gatunków monogamicznych (np. 
uistiti białoucha, tamaryna białoczuba), żyją
cych w strukturach haremowych (np. hulman, 
dżelada) czy też wielosamczych (np. makak ja 
poński, koczkodan zielonosiwy) (Andelman
1987).

Innym problemem jest dymorfizm płciowy 
wielkości ciała, który nie występuje w monoga
micznych strukturach rozrodu. U człowieka na
tomiast jest on zbliżony do szympansa, waha 
się w granicach między 80-89% (stosunek wiel
kości ciała kobiety do mężczyzny) (Symons
1979) i nigdy najpewniej w filogenezie człowieka 
dymorfizm ten nie był mniejszy. Zarówno u 
Australopithecus ąfarensis, jak i u Homo habilis 
dymorfizm ten był dużo większy niż u współ
czesnego szympansa (McHenry 1994), a taki 
jego poziom przeczy koncepcji monogamicznej, 
przynajmniej na tych etapach antropogenezy.

CZY SELEKCJA NA WZMOŻONE ZACHOWANIA OJCOWSKIE 

MOGŁA DOPROWADZIĆ DO UTRATY RUI ?

Akcentując zachowania ojcowskie (model 
paternalistyczny) niektórzy autorzy twierdzą, że 
selekcja mogła faworyzować te samice, u któ
rych samce nie rozpoznawały okresu płodnego 
i, aby zwiększyć szansę ich zapłodnienia musia
ły przebywać dłużej z samicą. Uzyskując w ten 
sposób większą pewność ojcostwa, samce wię
cej inwestowały w swoje potomstwo na przykład 
przez wzrost zachowań opiekuńczych (Alexan
der i Noonan 1979; Symons 1979; Strassman 
1981; Turke 1984, 1988).

Koncepcje tę wiąże się najczęściej z mono- 
gamią, gdyż w innych systemach rozrodu sam
ce niechętnie inwestują w potomstwo co do 
którego brak im pewności ojcostwa. Jeśli zatem 
podważa się założenie o monogamicznej stru
kturze rozrodu, wątpliwa również wydaje się 
koncepcja paternalizmu. Analizując przyczyny 
ewolucyjne monogamii u prymatów, za hipote
tyczne czynniki premiujące taki system rozrodu 
postuluje się rozproszenie przestrzenne samic, 
zmniejszenie ryzyka drapieżnictwa, ochronę 
źródeł pokarmu lub też zabezpieczenie przed 
dzieciobójstwem (Van Schaik i Dunbar 1990). I 
chociaż wszystkie te koncepcje mają swoje za i 
przeciw, nie bierze się pod uwagę presji związa
nej z zachowaniami paternalistycznymi.

Chociaż wraz ze wzrostem pewności ojco
stwa może wzrastać stopień opieki ojcowskiej 
(Trivers 1972), nie wydaje się, aby ukryta owu- 
lacja pewność tę zwiększała. W większych gru
pach, a nie jak w przypadku klasycznej mono
gamii gdzie samiec i samica są odosobnione,

jest to wątpliwe. Dlaczego w takich strukturach 
selekcja miałaby premiować samice mające jed
nego protektora dla swych dzieci, a nie kilku. U 
promiskuitycznego magota (Macaca syluaną) 
wszystkie samce zainteresowane są młodymi 
osobnikami i rzadko się zdarza, by przy tak 
troskliwej opiece któreś nie przeżyło (Taub
1980).

Duża pewność ojcostwa nie musi iść w parze 
z późniejszymi zachowaniami opiekuńczymi. 
Żyjące w strukturach monogamicznych i bez 
wizualnych objawów owulacji u samic, samce 
gibbonów prawie nie zwracają uwagi na swoje 
młode (Palombit 1992). Również brak tych ob
jawów w strukturach wielosamczych, jak u ko- 
czkodana zielonosiwego (Cercopithecus aet- 
hiops) (Andelman 1987) nie jest związany z wię
kszym zaangażowaniem samców w opiekę nad 
potomstwem.

Pomimo wyraźnego obrzmienia okolicy ano- 
genitalnej szympansy też tworzą tymczasowe 
związki monogamiczne (ang. consortship) na
wet na 2-3 miesiące i oddalają się od stada 
(Goodall 1990). Ich skutkiem jest wiele ciąży 
(Tutin 1979), a pewność ojcostwa w takich przy
padkach jest bardzo wysoka. Wizualne objawy 
owulacji nie muszą być zatem wcale przeszkodą 
dla uzyskania dużej pewności ojcostwa.

Koncepcja paternalizmu jest również sprze
czna z poglądem o adaptatywności wyboru 
przez samicę najlepszego pod względem genety
cznym samca. Samice bowiem są skłonne pre
ferować samców z takim fenotypem jak wysoka 
ranga w stadzie czy duża sprawność w zdoby
waniu pokarmu. W czasie owulacji samica 
szympansa kopuluje o wiele częściej z dorosły
mi i wysokimi rangą samcami (Takasaki 1985 
za Wallis 1992). W ten sposób dokonuje wybo
ru jednego z najlepszych samców na ojca swego 
potomstwa. Gdyby selekcja polegała na wybo
rze tylko jednego opiekuna, to wiele samic zda
nych byłoby na samca niskiego rangą. Porów
nanie międzykulturowe wydaje się wskazywać 
na to, że kobiety wybierają mężów na podstawie 
ich „ekonomicznych osiągnięć”, a zatem bogac
twa i statusu (Buss 1989). lyiko niscy rangą 
społeczną Pigmeje Aka kompensują swoje nie
wielkie zasoby, które mogą zaoferować żonom i 
dzieciom, spędzając więcej czasu opiekując się 
potomstwem (za Cronk 1991). Ze względu na 
brak wystarczających dowodów, Small (1993) 
kwestionuje istnienie selekcji na wybieranie 
przez samice „opiekuńczych” ojców.

Według Hrdy (1981), właśnie dzięki sygna
lizacji owulacji poprzez skórę seksualną, sami
ca zwiększa pewność ojcostwa, gdyż „wyznacza” 
krótki okres, w którym kopulacja daje dużą 
gwarancję zapłodnienia. Ponieważ kopuluje z
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kilkoma samcami, każdy z nich ma stosunkowo 
wysokie prawdopodobieństwo bycia ojcem. W 
ten sposób samica zabezpiecza się także przed 
ewentualnym dzieciobójstwem i równocześnie 
zapewnia sobie ojcowskie zachowania kilku 
samców. Na zachowania opiekuńcze u samców 
naczelnych wpływ mają również warunki eko
logiczne, na przykład niska temperatura oto
czenia (C ichy i F o rd  1994), wysokie ryzyko 
drapieżnictwa (A n d erson  1992) czy ogranicze
nie źródeł pokarmu (D an ie ls  1983). Wskazuje 
to na inne, nie związane tylko ze strukturą 
społeczną czy strategią rozrodu, uwarunkowa
nia stopnia zachowań paternalistycznych.

CZY ŁOWIECTWO MOGŁO MIEĆ WPŁYW NA ZANIK RUI?

W modelu łowieckim zakłada się, że przez 
ukrycie objawów rui samica otrzymywała od 
samca — łowcy więcej wysokoenergetycznego 
pokarmu (Symons 1979, F is h e r  1982, H i l l  
1982, P a rk e r  1987). Ze względu na swą dużą 
atrakcyjność, samice w rui mogły otrzymywać 
największe porcje mięsa po polowaniu. Aby za
tem dostawać go dużo, bez względu na fazę 
cyklu, stały się receptywne przez cały cykl. 
Hipoteza ta postuluje, że samice utraciły ruję 
„handlując seksem” na „mięsnym targu” prowa
dzonym przez samce.

Samo założenie o mięsnej diecie wydaje się 
nieco wątpliwe. Udział białka kręgowców w die
cie australopiteków był podobny jak u współ
czesnego szympansa (np. A n d rew s  i M a rtin  
1991), aj eśli zwiększył się on u Homo we wczes
nym plejstocenie, to i tak procentowo nie prze
kraczał najpewniej udziału innych składników 
pokarmowych. Nawet we współczesnych ple
mionach łowiecko-zbierackich (np. u Buszme- 
nów) udział mięsa w diecie, w stosunku do 
pokarmu roślinnego, nie jest aż tak istotny 
(R eyn o ld s  1991). Jeśli nawet założymy, że kon
cepcja ta nie zdewaluowała się w odniesieniu do 
Homo, dla którego aktywności łowieckiej istnie
ją przekonywujące dowody, to i tak trudno sobie 
wyobrazić, jak skuteczniejsi łowcy mogli rezyg
nować z możliwości kopulowania z samicami 
będącymi w danym momencie w stanie najwię
kszej atrakcyjności seksualnej. Zróżnicowane 
zdolności łowieckie samców różnicowałaby naj
pewniej dostęp do poszczególnych samic. 
Sprzyjałaby temu również rywalizacja między 
samicami o dobrego samca łowcę. W takich 
społeczeństwach jak Hadza z Tanzanii, Xavante 
czy Siriano ze wsch. Brazylii, Guayaki z płd. 
Paragwaju czy Sharanahua z wsch. Peru, jeśli 
mężczyzna jest słabym łowcą, traci na rzecz 
lepszych od siebie swoje żony (Symons 1979). 
Lepsi łowcy osiągają też większy sukces repro

dukcyjny, gdyż mają więcej związków pozamał- 
żeńskich (Kaplan i H i l l  1985).

Ponieważ u szympansa bonobo (Pan pani- 
scus) to właśnie długotrwały stan obrzmienia 
okolicy anogenitalnej wpływa na zwiększoną 
częstość interakcji między płciami związaną z 
iskaniem i dzieleniem się pokarmem (Badrian  i 
Badrian  1984) wydaje się, że gdyby taki mecha
nizm selekcyjny zadziałał w linii Homininae, to 
najwięcej zyskiwałyby samice z wydłużonymi 
sygnałami atrakcyjności związanymi z okresem 
około owulacyjnym.

Innym, często przytaczanym argumentem 
za tą koncepcją, jest silnie zaznaczony u współ
czesnego człowieka międzypłciowy podział pra
cy. Podobny jednak podział aktywności w zdo
bywaniu różnych źródeł pokarmu zaobserwo
wano także u szympansa (Paw łow sk i 1992). 
Zbieractwem bowiem o wiele częściej zajmują 
się samice, a łowiectwo jest domeną samców. 
Na 350 upolowanych gerez rudych (Colobus 
badiuś), aż 89,4% zabitych zostało przez doro
słych i dojrzewających samców (S ta n fo rd  i 
współaut. 1994). Co więcej, szympansy dzielą 
się zdobytym pokarmem również z osobnikami 
niespokrewnionymi (De W a a l 1987). Nie jest 
więc wcale oczywiste, że to wzbogacanie diety o 
białko kręgowców odegrało ważną rolę w ewo
lucji zachowań seksualnych człowieka.

SOCJOBIOLOGICZNE o s zu stw o  ja k o  u lty m a ty w n y  

MECHANIZM ZANIKU RUI

Do poglądów upatrujących podłoża zaniku 
rui w socjobiologicznej formie oszustwa, zali
czyć można kilka hipotez.

1. Oszukiwanie samców co do ojcostwa. Nie 
znając okresu owulacji, samiec mógłby opieko
wać się często nie swoim potomstwem (Bensho- 
o f  i T h o r n h il l  1979). Ukryta owulacja umożli
wiałaby „oszukiwanie” samca co do możliwości 
zapłodnienia samicy. Konsekwencją takiego 
oszustwa byłoby zarówno zmniejszenie ryzyka 
dzieciobójstwa, jak i zwiększenie prawdopodo
bieństwa opieki nad potomstwem przez kilku 
samców (H rd y  1981). W koncepcji H rd y  (1981) 
przeciwnie niż u A le x a n d e r  i Noonan  (1979) 
zanik objawów owulacji dotyczy jednak stru
ktur nie monogamicznych, gdyż opiera się na 
niepewności ojcostwa.

Koncepcje te sprzeczne są z postulowaną 
przez innych autorów presją selekcyjną na 
wzrost pewności ojcostwa u samców. W stru
kturach wielosamczych samice w okresie 
wyraźnych objawów owulacji kopulują z wielo
ma samcami, które ze względu na wysokie pra
wdopodobieństwo bycia ojcem też mogą opieko
wać się młodymi. Argument o zmniejszeniu ry
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zyka dzieciobójstwa przez samców wydaje się 
być mało przekonywujący, gdyż wśród naczel
nych tylko u niewielu gatunków zaobserwowa
no przypadki dzieciobójstwa (np. u hulmana i 
szympansa). Wątpliwe zatem jest traktowanie 
unikania dzieciobójstwa jako istotnego czynni
ka doboru płciowego w ewolucji tej grupy zwie
rząt (B a r t l e t t  i współaut. 1993). Jeśli dziecio
bójstwo jest praktykowane w społeczeństwach 
zbieracko-łowieckich, to dokonywane jest głów
nie przez matki, a występuje z różnych powo
dów (np. nieodpowiednia płeć, warunki ekono
miczne, wiek matki, nieodpowiedni ojciec, de
formacje).

2. Ukrycie owulacji przed samą samicą. Po
nieważ „oszukiwanie” jest łatwiejsze gdy „oszu
kujący” nie zdaje sobie z tego sprawy, selekcja 
powinna również premiować ukrycie owulacji 
przed samą samicą (A le x a n d e r  i N oonan  1979). 
Premiowanie przez ewolucję ukrycia objawów 
owulacji przed samą samicą, B u r le y  (1979) 
wyjaśnia rosnącą świadomością samicy o ryzy
ku i cierpieniach związanych z macierzyń
stwem. Jeśli samice z tego powodu próbowały 
unikać współżycia w okresie płodnym, to naj
większy sukces rozrodczy miały te, które nie 
mając oznak owulacji nie potrafiły zapobiec 
koncepcji.

Gdyby „oszukiwanie” samca było tak korzy
stne dla samic, to u dużej większości taksonów 
naczelnych nie powinno zostać już śladu po 
jakichkolwiek objawach owulacji. Koncepcja 
B u r le y  (1979) jest dobitnym przykładem na 
ekstrapolację współczesnej percepcji rzeczywi
stości i pewnych zjawisk społecznych, na 
wczesne homininy. Zakładanie jakiejkolwiek 
świadomości biologii rozrodu u środkowo plej- 
stoceńskich Homo jest błędne. Uciekanie przed 
„cierpieniem” macierzyństwa jest tak bardzo 
nieprzystosowawczym zjawiskiem, że zakrawa 
na absurd biologiczny. Gdyby jednak nawet 
założyć, że samice były inteligentne i unikały 
zachodzenia w ciążę, to i tak premiowane byłyby 
przez ewolucję te, które chciały mieć dzieci i ze 
względu na sygnalizację seksualną były atra
kcyjne dla samców.

3. Możliwość zdradzania przez samicę sam
ca w strukturach monogamicznych Homo erec
tus z samcem o „lepszym genotypie” (np. wyso
kim rangą) (B e n s h o o f i T h o r n h i l l  1979), albo 
też ułatwianie kopulacji z samcami niższymi w 
hierarchii, w zaproponowanej przez S c h r ó d e r  
(1993a, b) dla wczesnych Homininae, struktu
rze haremowej.

Samo złożenie o monogamicznym systemie 
rozrodu u wczesnych Homininae wydaje się być 
mało uzasadnione (patrz argumenty wyżej). 
Tym bardziej postulowanie tendencji poligami

cznych u samic po wcześniejszej ewolucji mo- 
nogamii. Chociaż po części ukryty, ale byłby to 
system promiskuityczny. Samce są bowiem 
płcią jeszcze bardziej skłonną do poligamii. Je
śli bowiem monogamia była korzystna, to zakła
danie strategii jej „obchodzenia” przeczy pier
wotnemu założeniu o selekcji na taką właśnie 
strukturę rozrodu (D an ie ls  1983). Koncepcja 
S c h r ó d e r  (1993a, b) natomiast, nawet przy 
założeniu poprawności postulatu o haremowej, 
zbliżonej do goryla, strukturze grupy, może wy
jaśniać co najwyżej ukrywanie i dążenie do 
prywatności zachowań seksualnych, ale nie 
ukrycie owulacji. Mało prawdopodobne jest 
również to, że selekcja premiowała samice bez 
objawów owulacji, aby mogły wybierać niższych 
w hierarchii samców. Gdyby selekcja działała w 
interesie samców niskich w hierarchii, to stru
ktury w których koszt zostania i utrzymywania 
roli pierwszego samca jest stosunkowo wysoki 
i ze względu na wymierny tylko jego sukces 
reprodukcyjny, nie powinny istnieć.

Idea S c h r ó d e r  (1993a, b) ma zbyt dużo 
warunków pośrednich: harem — pozostawanie 
w grupie samców uległych ze względu na korzy
ści dla najwyższego w hierachii samca — możli
wości kopulacji tych samców z samicami w 
ukryciu i tylko przy aktywnym współudziale 
samic, korzyści samicy z wyboru samca o ni
skiej randze — wreszcie optymalizacja ukrytych 
kopulacji przez ukrycie jej objawów. Ze względu 
na ułatwianie przez utratę rui koalicji między 
„paszą” a samcami mu podległymi w interesie 
grupy, hipoteza ta nawiązuje w pewnym sensie 
do koncepcji kooperacyjnej.

Gdyby nawet rozumowanie w jednej z powy
ższych hipotez było poprawne, to skuteczniej
sza jak się zdaje byłaby niemal ciągła reklama 
okresu płodności. Wskazuje na to wydłużony 
okres reklamy owulacji u bonobo (Pan pania- 
scus) (W rangham  1993). Wyobraźmy sobie sa
micę, u której owulacja jest ukryta i samicę u 
której jest ona sygnalizowana przez okres dłuż
szy. Samce najpewniej preferować będą tę, któ
ra dzięki sygnalizacji świadczącej ojej płodności 
jest dla nich atrakcyjna.

Koncepcje upatrujące mechanizmów ewolu
cji w hipotetycznych strategiach oszustwa, ma
ją też tę słabość, że w ewolucyjnym interesie 
strony „oszukiwanej” selekcja będzie również 
premiować detekcję oszustwa. Koszty takiej 
„spirali zbrojeń” są zatem często niewspółmier
nie wysokie względem korzyści. Jeśli zresztą 
taki mechanizm byłby skuteczny, powinniśmy 
obserwować go dość powszechnie i to przede 
wszystkim w strukturach społecznych, gdzie 
nawet nieświadome oszustwa mogą zostać ła
two wykryte i ukarane (D an ie ls  1983).
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UTRATA RUI JAKO PRODUKT UBOCZNY INNYCH NACISKÓW 

SELEKCYJNYCH

Istnieją również koncepcje postulujące, że 
utrata rui i ukryta owulacja były skutkami 
ubocznymi selekcji na inne cechy.

1. Spuhler (1979) stałą receptywność sami- 
cy wyjaśnia jako skutek uboczny zwiększonego 
poziomu androgenów, który został spowodowa
ny hypertrofią tarczycy i nadnerczy. Przerost 
tych narządów autor wiąże z korzyściami adap
tacyjnymi podwyższonej przez androgeny wy
trzymałości w czasie marszu i biegu za zwierzy
ną, co było możliwe po wyewoluowaniu dwu- 
nożności.

Poziom testosteronu u poszczególnych Ho- 
minoidea, szczególnie jeśli porówna się jego 
wartości u Homo i obu gatunków szympansa 
(5,7; 4,3; 1,2 ng/ml) (za C o e  i współaut. 1992), 
czy też wartości te względem ich masy ciała, nie 
daje jednoznacznych konkluzji potwierdzają
cych hipotezę Spuhlera. Postulowany przez au
tora wzrost ilości androgenów powinien też ob
jawiać się wzrostem poziomu agresji u samic 
Homo. Podawanie androgenów kobietom wywo
łuje u nich wzrost poziomu agresji (V an goozen

i współaut. 1995). Kobiety z wrodzoną hyper- 
plazją nadnerczy, a zatem z podwyższoną pro
dukcją hormonów nadnerczowych, są również 
bardziej agresywne niż inne kobiety (Berenba- 
UM i R esn ick  1997).

Koncepcja ta nie wyjaśnia zaniku objawów 
owulacji, pokazuje najwyżej jak mogło dojść do 
stałej receptywności u Homininae. Skoro jed
nak taka receptywność występuje również u 
innych naczelnych, postulowany mechanizm 
wcale nie jest konieczny.

2. K o u r to v ik  (1983) uważa, że utrata rui 
była produktem ubocznym przedłużonej lakta
cji, wynikającej z niej wydłużonej responsywno- 
ści seksualnej samicy i zwiększonej rodności 
związanej z hyperseksualnością samicy.

Dlaczego jednak skutkiem ubocznym prze
dłużonej laktacji miałaby być zwiększona recep
tywność i rodność samicy ? Im dłuższa laktacja 
tym dłuższe odstępy między urodzeniami i tym 
mniejsza rodność. Co więcej, samo założenie o 
wydłużonej laktacji na przykład względem 
szympansa, nie jest uzasadnione. O ile bowiem 
u człowieka trwa ona około dwa lata (w społe
czeństwach pierwotnych), o tyle u szympansa 
co najmniej dwa, a często ponad trzy lata (H a r
v e y  i C lu t to n -B ro c k  1985).

CZY BRAK RUI I WIZUALNYCH OBJAWÓW OWULACJI SĄ SPECYFICZNE TYLKO DLA HOMO
SAPIENS ?

Większość koncepcji behawioralnych naci
sków selekcyjnych na zanik rui i ukiytą owula- 
cję, jeśli pozbawi się argumentu o łowiectwie 
wczesnych Homininae stają się praktycznie za
sadami ogólnymi. Znaczy to, że mechanizmy w 
nich zaproponowane powinny działać i dla in
nych prymatów. Bardziej wiarogodne są hipo
tezy, które uwzględniają pewne specyficzne ce
chy lub warunki ewolucji danego taksonu (np. 
zmiana typu środowiska, dwunożność, encefa- 
lizacja czy nagość skóry).

Autorzy rzadko próbują dokonywać bilansu 
zysków i strat, zapominając o istotnym znacze
niu wizualnych objawów owulacji. Postulowane 
przez nich pewne korzyści z utraty tych obja
wów powinny być większe niż korzyści płynące 
z ich posiadania. Znaczenie wizualnych obja
wów płodności u szympansa nie jest bagatelne. 
Należą do nich:

— możliwość wyboru najlepszego samca 
(H rd y  i W h itten  1987)

— wzrost statusu społecznego samic z ob
rzmieniem i związane z nim bezpieczeństwo 
samicy, częstość jej iskania i otrzymywania po
karmu od innych (W a llis  1982)

— możliwość migracji (obrzmienie jako „pa
szport”) (N ishida 1979, W a ll is  1982). Samice 
szympansów w czasie okresu dojrzewania od
chodzą z rodzinnej grupy, by dołączyć do innej 
(zapobiega to niekorzystnemu krzyżowaniu 
wsobnemu). Samica jest akceptowana przez in
ną grupę wtedy, gdy ma obrzmiałą okolicę ano- 
genitalną.

Wreszcie zarzut związany z wszystkimi 
przedstawionymi hipotezami dotyczy samego 
(oczywistego dla autorów) założenia, o ewolucyj
nym zniknięciu rui i ukryciu owulacji tylko w 
filogenezie Homininae. Czy zatem prawdą jest, 
że w przeciwieństwie do innych prymatów, w 
procesie antropogenezy zniknęły wizualne, wę
chowe, a nawet behawioralne oznaki owulacji 
oraz, że zachowania seksualne nie są zależne 
od zmian poziomu hormonów w cyklu menstru
acyjnym ?

Po pierwsze, utrata rui wydaje się być ewo
lucyjną tendencją wśród Haplorhinii (małp wła
ściwych) (Paw łow sk i 1999a). Wiąże się to z fa
ktem, że samice wielu małp kopulują niezależ
nie od fazy cyklu menstruacyjnego, a zatem są 
stale receptywne. Zarówno samice oranguta
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nów [Pongo pygmaeus) (M ap le  1980, G ald ikas
1981), szympansów (P. troglodytes) (Lemmon i 
A l le n  1978), jak i bonobo (P. paniscus) (Ba- 
d rian  i B adrian  1984) kopulują bez względu na 
fazę cyklu. Ponieważ u wielu naczelnych, sami
ce pomimo pewnego nasilenia kopulacji w środ
kowej fazie cyklu, są receptywne niemal cały 
czas, niektórzy autorzy uważają, że w grupie 
małp Starego Świata ruja nie występuje (C h a l
m ers 1979, M a rtin  1990).

Porównanie w różnych fazach cyklu, takich 
zaproponowanych przez B each a  (1976), 
wskaźników seksualności samicy jak procep- 
tywność (aktywne zachęcaniu samca do kopu
lacji) i atrakcyjność (stan wyzwalający pobudze
nie seksualne u samca) między człowiekiem a 
niektórymi gatunkami naczelnych wykazuje 
tylko niewielkie różnice (Paw łow sk i 1999a). 
Konsekwencją fluktuacji wskaźników seksual
ności jest rozkład zachowań płciowych, czyli ich 
zróżnicowana częstość w cyklu miesięcznym. 
Wiele badań wskazuje, że jest on zależny od 
poziomu hormonów w cyklu i u człowieka. 
Wzrost częstości tych zachowań występuje 
głównie w folikularnej i owulacyjnej fazie cyklu 
menstruacyjnego. Szczególnie wyrazista jest ta 
fluktuacja w społeczeństwach zbieracko-ło- 
wieckich (za H rd y  1981). Możliwe, że pewna 
różnica między człowiekiem a innymi prymata
mi wiąże się z neotenią zachowań płciowych u 
Homo sapiens. Tak jak u człowieka, zachowania 
te u młodych osobników wielu gatunków małp 
charakteryzują się większą niezależnością od 
faz cyklu samicy. Zmniejszenie tej fluktuacji w 
kulturze Zachodu można wiązać z wieloma 
czynnikami na przykład z nadmierną higieniza- 
cją, która tłumi feromonalną sygnalizację, bra
kiem odpowiednich uwarunkowań na sygnały 
feromonalne we wczesnym dzieciństwie, prze
bywaniem przez dłuższy czas w ograniczonej 
przestrzeni z osobą płci przeciwnej, podwyższo
ny poziom hormonów płciowych (względem 
osobników ze społeczeństw tradycyjnych), spa
dek znaczenia innych, nie płciowych nacisków 
selekcyjnych (Paw łow sk i 1999a).

Ponieważ badania zachowań seksualnych 
człowieka współczesnego wykazują zależność 
od faz cyklu kobiety, należy wnioskować, że 
zjawisko to musiało być obecne we wszystkich 
wcześniejszych etapach ewolucji Homininae. 
Jest również wielce prawdopodobne, że ze 
względu na:

— brak tłumiącej komunikację węchową 
przesadnej higienizacji,

— nie noszenie odzieży w warunkach klima
tycznych Afryki,

— stosunkowo wysoką dzienną temperaturę 
powietrza (w klimacie w którym ewoluowały

Homininae) ułatwiającą ulatnianie i odbiór syg
nałów feromonalnych,

— konieczność większego zaangażowania w 
ochronę i zdobycie pokarmu, a przez to ograni
czenie ilości zachowań seksualnych,

— brak innych zaburzających czynników 
kulturowych,

cykliczność tych zachowań była większa 
niż w badaniach dotyczących współczesnych 
ludzi i zbliżona do innych pozaludzkich na
czelnych.

Rozkład zachowań płciowych w cyklu men
struacyjnym u współczesnego człowieka wcale 
zresztą nie jest unikalny wśród naczelnych. U 
dżelady (Theropitecus) D u nbar (1978) stwierdził 
również stosunkowo równomierny rozkład ko
pulacji przez dłuższą część cyklu samicy. Podo
bnie u makaka jawajskiego (Macaca fascicula- 
ris) nie stwierdzono korelacji między częstością 
kopulacji i stopniem obrzmienia skóry seksual
nej (N o o rd w ijk  1985). Przy braku zewnętrz
nych oznak owulacji, w całym cyklu kopuluje 
też makak wschodni (Macaca arctoides) (za 
H rd y  i W h itten  1987), a przy niewielkim tylko 
wzroście tych zachowań w środkowej fazie cy
klu, koczkodan zielonosiwy (Cercopithecus aet- 
hiops) (Andelm an 1987), tamaryna białoczuba 
(Saguinus oedipus) (B rand  i M a rt in  1983) czy 
makak japoński (Macaca fuscata) (N ig i i współ
aut. 1990). Brak rui nie jest więc w rzędzie 
naczelnych zjawiskiem tak rzadkim jak do nie
dawna uważano. Jej utrata wydaje się być za
tem ewolucyjną tendencją w tej grupie zwierząt 
(patrz też D unbar 1988, M a rtin  1992), a nie 
odosobnionym nabytkiem filogenetycznym Ho
mininae.

Z powyższych przykładów wynika, że utrata 
rui nie musi iść w parze z utratą objawów 
owulacji. Przeciwnie niż to akcentuje wielu au
torów, objawy owulacji to nie tylko objawy wi
zualne. Model szympansi dla wizulanych obja
wów owulacji u naszych przodków wcale nie 
musi być prawdziwy. D ixson  (1983) uważa, że 
wśród Hominoidea tylko u szympansów pojawi
ła się ta cecha i, że nasi przodkowie nie posiadali 
obrzmienia ano-genitalnego. Inny model to taki, 
w którym objawy te u naszych przodków były 
tylko niewielkie, a ich zniknięcie można by wy
jaśnić takimi ważnymi ewolucyjnymi wydarze
niami w linii prowadzącej do człowieka, jak 
powstanie dwunożności (G a llu p  1982), utrata 
owłosienia, system termoregulacji i naciskami 
selekcyjnymi na wzrost ilości podskórnej tkan
ki tłuszczowej najprawdopodobniej u Homo 
erectus (Paw łow sk i 1999a). W efekcie przyjęcia 
wyprostowanej postawy ciała nastąpiło dobrzu- 
szne przesunięcie żeńskich zewnętrznych na
rządów płciowych i ich „ukrycie” między noga
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mi. Po pierwsze więc, obrzmienie genitalne było 
mniej widoczne (sygnalizacja po stronie brzusz
nej mogła stać się bardziej efektywna), a po 
drugie, obrzmienie takie mogło tylko utrudniać 
dwunożną lokomocję (G a llu p  1982). W przy
padku adaptacji termoregulacyjnych do dużego 
nasłonecznienia w warunkach sawannowych, 
obrzmienie anogenitalne mogło być kosztowne 
ze względu na konieczność dodatkowego maga
zynowania wody i nieefektywność utraty ciepła 
przez odparowywanie potu w tej okolicy ciała 
(większa wilgotność nisko nad ziemią utrudnia 
utratę ciepła przez parowanie z regionów ciała 
położonych stosunkowo nisko). Jeśli założy się, 
że takie obrzmienie anogenitalne w ogóle wystę
powało, to również presja selekcyjna na wzrost 
ilości podskórnej tkanki tłuszczowej między in
nymi w okolicy pośladków i ud u samic wczesno 
plejstoceńskich Homo mógł doprowadzić do 
ostatecznego jego zniknięcia (Paw łow sk i 
1999a). Ewolucyjne podłoże podskórnej tkanki 
tłuszczowej i dymorfizmu płciowego tej cechy u 
Homo, również zresztą nie musiało być pierwot
nie związane z doborem płciowym (H am ilton  
1984; M asc ia -Lees  i współaut. 1986; P a w ło 
wski 1998, 1999b).

Zróżnicowanie poziomu wskaźników i czę
stości zachowań płciowych w zależności od fazy 
cyklu menstruacyjnego u człowieka współczes
nego wskazuje na istnienie behawioralnych 
oznak okresu płodnego. Również wiele badań 
dotyczących znaczenia komunikacji węchowej

w aspekcie zachowań reprodukcyjnych (C u t le r  
1987, S to d d a r t  1990, R ey n o ld s  1991, Gram- 
m er 1993, W edek in d  i współaut. 1995) potwier
dza, że u człowieka ciągle istnieją, chemiczne 
sy£naty (węchowe i te odbierane przez narząd 
lemieszowo-nosowy) stanu płodności w cyklu.

Zachowania płciowe u wielu naczelnych ma
ją często nie tylko reprodukcyjne znaczenie (np. 
godzenie się, czy pozyskiwanie pokarmu od 
samca u bonobo (De W a a l 1987). To, jak rów
nież seks w okresach niepłodnych (w tym przed 
wejściem w okres reprodukcyjny) jest powodem 
tego, że na przykład u szympansów aż 88%, a 
u bonobo 98% tych zachowań nie związana jest 
z reprodukcją (W rangham  1993). Ewolucyjna 
presja na wielofunkcyjność zachowań płcio
wych u niektórych naczelnych mogła być powo
dem zniknięcia rui i powstania stałej receptyw- 
ności samicy. Wydaje się również, że ta wielo
funkcyjność seksu mogła być związana ze wzro
stem kontroli korowej nad tymi zachowaniami, 
a zatem ze wzrostem nowej kory. Zasadnicza 
różnica w stopniu encefalizacj i i względnej wiel
kości nowej kory, między człowiekiem a innymi 
naczelnymi może również uzasadniać nasilenie 
się poza reprodukcyjnych funkcji zachowań 
płciowych u Homo sapiens. Mało prawdopodob
ne, aby była to selekcja na wzrost mózgowia, 
raczej odwrotnie, to typ seksualności jest skut
kiem wzrostu wielkości mózgowia w ewolucji 
człowieka.

PODSUMOWANIE

Większość koncepcji ewolucji seksualności 
człowieka wiąże się z założeniem, że utrata rui 
i ukryta owulacja to cechy specyficzne jeśli nie 
dla Homininae, to przynajmniej dla rodzaju 
Homo. Koncepcje te traktują zjawisko to jako 
efekt doboru płciowego i wiążą je ze zmianą 
systemu rozrodczego i struktury społecznej. Je
śli nawet uznamy, że założenie to jest prawdzi
we to z teoretycznego punktu widzenia, kwe
stionować można istnienie silnej rywalizacji sa
mic o samców (H am ilton  1984). U ssaków bo
wiem to samce rywalizują o samice, a nie od
wrotnie, czyli jak to zakładają koncepcje upa
trujące przyczyn zmian fizjologiczno-morfologi- 
cznych samic w ewolucji Homininae. Samo jed
nak założenie o ludzkiej specyfice braku rui i 
ukrytej owulacji nie wydaje się być poprawne; 
tak zwana stała receptywność (a raczej recep- 
tywność wybiórcza), którą uważa się za przejaw 
braku rui nie jest cechą specyficznie ludzką. Nie 
znaczy to, że nie istnieje pewna fluktuacja za
chowań płciowych w zależności od fazy cyklu

samicy. Jest ona również obecna u Homo sa
piens. Zmiany te, jako pewna tendencja ewolu
cyjna u naczelnych, mogą być skutkiem ubocz
nym wzrostu wielkości nowej kory, a u człowie
ka nasilenie ich można wiązać też z innymi 
ewolucyjnymi zmianami. Pewne istniejące róż
nice między człowiekiem a innymi prymatami, 
mogą mieć rodowód niemal współczesny, a ich 
nasilenie może wiązać się z ewolucją współczes
nego Homo sapiens lub nawet tylko z post-pa- 
leolitycznym rozwojem cywilizacji.

Jeśli chodzi o utratę wizualnych objawów 
okresu płodnego u naszych przodków, to brak 
ich również u wielu innych naczelnych. U co 
najmniej kilku taksonów nastąpiła ich redukcja 
i to bez wpływu na strukturę społeczną (D ixson
1983). Wśród Hominoidea cecha ta występuje 
tylko u szympansa. Wielkość i znaczenie tej 
cechy u Homininae mogło być dużo mniejsze niż 
zakłada się to przy modelowaniu ewolucji czło
wieka. Jeśli cecha ta istniała w antropogenezie, 
to jej zniknięcie można traktować jako skutek
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uboczny jednego z ważnych morfologiczno-fi- 
zjologicznych wydarzeń w ewolucji Homininae 
(np. dwunożności lub wzrostu ilości tkanki tłu
szczowej).

Wreszcie duża elastyczność gatunku jeśli 
chodzi o dopuszczalność różnych struktur roz
rodu dowodzi z jednej strony wpływu czynników 
ekologicznych na reprodukcję, a z drugiej, brak

ewolucyjnej presji selekcyjnej na sztywne za
programowanie tych struktur. Sfera zachowań 
seksualnych nie musiała być więc w ewolucji 
Homininae tak bardzo istotnym czynnikiem, 
aby konieczna była presj a selekcyjna traktuj ąca 
ją w sposób szczególny i programująca ściśle 
określony typ strategii reprodukcyjnej Homo.

THE HYPOTHESIS OF THE LOSS OF OESTRUS AND CONCEALED OVULATION
IN HUMAN EVOLUTION

Sum m ary

The assumption that absence of oestrus and absence 
of manifestations of ovulation ARE specific to humans has 
given rise to many concepts concerning differences in se
lection pressures on these traits in human evolution. The 
most popular concepts are reviewed taking into account the 
main selective pressure proposed by the authors. Co-oper
ation between males, monogamy, paternal investment and 
other suggested adapta- tions are considered in the light of 
primate and human ethology, paleoanthropology and the 
mechanisms of evolution. All of these hypotheses have some 
weak points and none is fully satisfactory. Analysis of the 
sexual behaviour of non-human primates and humans

indicates that constant receptivity is not limited to humans 
and that human sexual behaviour is not independent of the 
phases of the menstrual cycle. Concealed ovulation in 
Homo, ssggested by many authors, seems to be restricted 
mainly to visual signs of ovulation and not to the olfactory 
and behavioural signs. The two latter can be still observed 
even in maintaining high standards of hygiene populations. 
Quantitative differences in the sexual behaviour between 
humans and non-human primates in question may be the 
result of several morphological, ecological and cultural 
factors resulting, as their side-effects, in the appearance of 
those differences.
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