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Ptaki bayesowskie: prosty przykład stochastycznego 
modelu optymalnego polowania *

• Streszczenie, Allan Oaten (197?) zauważył, że stochastyczny 
model optymalnego polowania daje wyniki jakościowo różne od 
tych,jakie otrzymuje się stosując analogiczne modele determi-
nistyczne. Model Oatena jest bardzo ogólny i niezbyt intuicyj-
ny. W niniejszej pracy rozważa się pewien łatwy do analizy 
model, w którym ptak przeszukuje systematycznie dane żerowis-
ko (nie odwiedzając żadnego miejsca tego żerowiska dwukrot-
nie) i postępuje tak dopóty, dopóki nie uzna, że nie warto 
go dalej przeszukiwać lub dopóki nie przeszuka całego obszaru 
żerowania. Zakłada się, że każde żerowisko podzielone jest na 
pewną, z góry ustaloną liczbę '‘komórek1*, z których każda mo-
że zawierać pożywienie ("zdobycz") . Przyjmujemy, że liczba 
niepustych komórek na żerowisku ma rozkład dwumianowy o para-
metrach n oraz p , gdzie n jest liczbą wszystkich komó-
rek na żerowisku , p zaś jest zmienną losową o rozkładzie be-
ta. Po przeszukaniu kolejnej komórki ptak, na podstawie do-
tychczasowego doświadczenia, decyduje, czy w dalszym ciągu 
przeszukiwać żerowisko czy opuścić je. ¥ pracy podano najlep-
szą strategię postępowania oraz porównano jej efektywność z 
efektywnością polowania tych zwierząt, które każdy obszar że-
rowania przeszukują całkowicie. Przeanalizowano zalety postę-
powania bayesowskiego dla różnych warunków środowiska.

WSTęP

Od wielu lat ekologów i specjalistów zajmujących się zacho-

waniem zwierząt interesują sposoby postępowania ptaków pod-

czas poszukiwania żywności: czym się one odżywiają oraz jak

*Przekład pracy: Richard F.Gz^een, Bayesian Birds: A Simple 
Bxample of Oaten*s Stochastic Model of Optima! Foraging, 
Theoretical Population Biology 18.2 (1980), str. .
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i gdzie znajdują pożywienie. W ostatnich czasach biologowie 

zastanawiają się nad problemem 11 optymalnego poszukiwania żyw— 

noś ci". Dokładniej: jak powinien postępować ptak, aby poszu-

kiwania były efektywne? Jest to pewien problem optymalizacyj-
ny, ale nie od razu widać, co należy minimalizować czy też 

maksymalizować. Biologowie mają tu natychmiastową odpowiedź, 

że należy maksymalizować "fitness"* Fitness jest charakterys-

tycznym pojęciem współczesnej teorii doboru naturalnego i o- 

znacza zdolność przekazywania genów danego osobnika z pokole-

nia na pokolenie, a najmodniejsze obecnie hasło brzmi: "do-

bór naturalny jest skierowany na maksymalizację globalnego fi-

tness". Taka odpowiedź biologów nie na wiele się jednak przy-

daje, gdyż nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób różne metody 

polowania ptaków wpływają na ich fitness.

Zwykle przyjmuje się, że w czasie polowania ptak powi-

nien maksymalizować "szybkość poboru energii (netto)". To za-

łożenie, jak również wiele Innych aspektów polowania, były 

rozważane przez Schoenera (1971) • Bardziej współczesny i bar-

dziej specjalistyczny przegląd zagadnień z tym związanych moż-

na znaleźć u Krebsa (197*0 oraz Pyke*a i in. (1977) •

Założenie, że ptak maksymalizuje szybkość poboru energii, 

jest założeniem naturalnym, jeżeli (1) czas polowania jest 

ograniczony, jak to ma miejsce w przypadku ptaków śpiewają-

cych, gdy w czasie zimy na północy dni są krótsze, lub jeże-

li (2) czasu na polowanie jest wprawdzie więcej niż rzeczywiś-

cie potrzeba, ale ptakowi zagrażają inne poszukujące pokarmu 

zwierzęta; może to zdarzać się w przypadku ptaków śpiewają-

cych późnym latem, gdy nie karmią młodych.

W celu maksymalizacji poboru energii ptak musi wybrać 

właściwy rodzaj pożywienia oraz musi je poszukiwać w sposób 

efektywny. W artykule nie będę się zajmował wyborem rodzaju 

pożywienia, lecz będę rozważał tylko sposób, w jaki ptak je 

poszukuje. Zakładam, że pożywienie jest rozrzucone po róż-

nych żerowiskach (obszarach żerowania) i że ptak stoi przed 

problemem wyboru sposobu decydowania o tym, kiedy powinien 

porzucić dane żerowisko i przenieść się na inne.

Erie Chamov (l973» 197Ć) rozważał to zagadnienie zakła-
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dając i że w czasie polowania ptak zmniejsza zasoby pożywienia 

na danym żerowisku 1 że zachowując się optymalnie powinien 

opuścić je, gdy tylko średni pobór energii na tym żerowisku 

spadnie poniżej najwyższego średniego poboru energii, jaki 

można uzyskać w pewnym dłuższym odcinku czasu. Mając na uwa-

dze pewne skojarzenia ekonomiczne, nazywa on to "twierdzeniem 

o wartości krańcowej"^. Chamov uzyskał swój wynik w modelu 

deterministycznym, ale twierdzi, iż "można pokazać, że jakoś-

ciowo taki sam wynik uzyskuje się w przypadku odpowiedniego 

modelu stochastycznego". Jest to bardzo ważna uwaga, gdyż 

biologowie używają zwykle modeli deterministycznych, a ponie-

waż zjawiska, które rozważają, mają zazwyczaj charakter sto-

chastyczny, to dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, czy 

wprowadzenie elementów probabilistycznych do modelu nie wpły-

nie na uzyskane wyniki.

Allan Oaten (1977) pokazał, że w rzeczywistości stochas-
tyczna wersja modelu Charnova może prowadzić do jakościowo 

innych wyników niż odpowiednia wersja deterministyczna. Skon- 

struował on przykład, w którym ptak biorąc pod uwagę elementy 

losowe przy ocenie jakości nowego żerowiska może uzyskać do-

wolnie lepsze wyniki niż ptak stosujący strategię Charnova. 

Niestety, przykład podany przez Oatena opisuje mało prawdopo-

dobny przypadek szczególny, a ponadto jego model jest od stro-

ny matematycznej zbyt ogólny, aby można było się nim posługi-
wać.

W artykule opiszę pewien przypadek modelu Oatena; bę-

dzie to przypadek dość prawdopodobny, jeżeli chodzi o jego 

przyrodniczą treść, i z drugiej strony dający się rachować. 

Przedstawię również kilka wniosków. V całym artykule będę 

zakładał, że ptak jest dobrze poinformowanym, rozsądnie myś-

lącym strategiem i potrafi wykonywać dość złożone rachunki. 

Wyniki tych rachunków będą wyznaczały pewną całkiem prostą 
strategię. Sam ptak nie musi wykonywać rachunków; wszystko do 

czego ma być zdolny sprowadza się do umiejętności realizowa-

nia tej prostej strategii.
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(i) W oryg. "marginal value theorem".



MODEL
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Oaten w swoim modelu zakłada, że:

(a) zdobycz znajduje się na oddzielnych żerowiskach i ptak 
zna rozkład ilości zdobyczy na poszczególnych żerowiskach

(b) przy ustalonej ilości zdobyczy na żerowisku ptak zna roz-
kład (łączny) czasu dotarcia do niej;

(c) miejsce po złowionej zdobyczy nie jest ponownie zapełnia-

ne;
(d) ptak zna ilość x czasu potrzebnego na przelot z jednego 

żerowiska na inne;
(e) ptak decyduje o momencie opuszczenia żerowiska na podsta-

wie (a) , (b) i (d) oraz doświadczenia zdobytego na danym 

żerowisku;
(f) Przy ustalonej strategii możemy obliczyć:

(1) R = E(G)/(E (S) + u), 

gdzie:
E(G) - wartość oczekiwana ilości złowionej zdobyczy na 

losowo wybranym żerowisku;
E (s) - wartość oczekiwana czasu pobytu na żerowisku;
R - efektywność polowania przy danej strategii

(średnia prędkość zdobywania pokarmu w długim 

okresie)•
Przyjmę te same założenia, ale ograniczę się do przypad-

ku, gdy każde żerowisko zawiera dokładnie n komórek - miej-
sc gdzie może być znaleziona zdobycz - i założę, że liczba 
komórek zawierających zdobycz ma rozkład dwumianowy z parame-
trami n oraz p . Ptak zużywa jednostkę czasu na przeszuka-
nie jednej komórki. Przyjmujemy, że żerowiska mają różną ja-
kość, co odzwierciedlamy założeniem, że p ma rozkład beta z 
parametrami oC oraz fb (p~B(oć, jb)). To wszystko jest "zna-

ne" ptakowi.
Zakładam, że żerowisko nie jest "wyczerpywane" podczas 

przeszukiwania, tzn. prawdopodobieństwo, że komórka będzie 
zawierać zdobycz, nie zmienia się w czasie przeszukiwania że-
rowiska. Jest to równoważne założeniu, że żerowisko jest prze 
szukiwane systematycznie: ptak nie przechodzi dwa razy przez



tę samą część żerowiska w czasie jednej wizyty. Jest to bar-
dzo prawdopodobne dla pewnych ptaków, takich jak pelzacz i 
dzięcioł, które przeszukują żerowiska w sposób dość regularny.

Optymalna strategia polowania dla ptaka bayesowskiego 
będzie utożsamiana z regułą zatrzymywania, która mówi, kiedy 
ptak powinien opuścić żerowisko. Reguła zatrzymywania wyraża 
się za pomocą funkcji t^ , k = 0,1,2, . . . ,n , o następują-
cej interpretacjij ptak opuszcza żerowisko, jeżeli po przej-
rzeniu t^ komórek znalazł tylko k zdobyczy.

WYZNACZANIE NAJLEPSZEJ STRATEGII

Ponieważ mamy tylko skończoną liczbę strategii, to istnieje 
strategia realizująca maje R = c . Oczywiście, c nie znamy. 
W celu znalezienia najlepszej strategii ustalimy pewną war-
tość c i wyznaczymy strategię, którą należałoby stosować, 
gdyby nie znane optymalne c* było równe tej ustalonej war-
tości c • Dla tak wyznaczonej strategii obliczymy wartość R 
i porównamy ją z c • Równość R = c będzie oznaozała, że 
znaleźliśmy właściwą wartość c • Jeżeli R >> c , to powtó-
rzymy obliczenia dla innegô , większego c ; w przypadku 
R <  c spróbujemy wziąć mniejsze c •

Ogólna idea reguły zatrzymywania jest następująca: je-
żeli do danej chwili ptak znajdzie tak mało zdobyczy na da-
nym żerowisku, że może oczekiwać, iż dłuższe pozostawanie na 
tym żerowisku nie przyniesie mu tyle zdobyczy, ile by mógł się 
spodziewać przy założonej efektywności polowania, to powinien 
opuścić żerowisko i przenieść się na inne. Najlepszą regułę 
zatrzymywania znajdziemy rekurencyjnie, zaczynając od "ostat-
niej komórki" żerowiska.

Wyznaczanie najlepszej strategii przy ustalonym c

Ustalmy pewną liczbę c jako odgadniętą maksymalną wartość 
efektywności polowania. Wybrane c determinuje pewną stra-
tegię spełniającą warunki, które musiałaby spełniać najlepsza 

strategia, gdyby c było faktycznym maksimum efektywności 
polowania. Strategia generowana przez c nie musi być naj-
lepsza, gdy założone c nie jest rzeczywistym c* •

PTAKE BAYESOWSKJE ^61
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Wprowadzimy oznaczenia:

x (t) - ilość zdobyczy w pierwszych t przeszukanych ko-

mórkach;

p(x,t) - prawdopodobieństwo, że kolejna, (t+l)-sza komórka 

będzie zawierała zdobycz, jeżeli x  spośród t 

przeszukanych komórek zawierało zdobycz.

Jak wiadomo, p = (oć + x)/ (oć + fb + t) (patrz np. De 

Groot 1981, str. 139)• Na mocy tego wzoru prawdopodobieństwo, 

że w ostatniej , n-tej komórce zostanie znaleziona zdobycz, 

jeżeli przeszukano już wszystkie pozostałe komórki, wynosi 

(oć + x (n - 1)) / (oć + fi + n - 1). Jeżeli to prawdopodobieństwo 
przekracza c , ptak powinien przeszukać n-tą komórkę; w 

przeciwnym przypadku powinien opuścić żerowisko i przejść na 

inne. Wynika stąd, że ptak powinien kontynuować przeszukiwa-

nie danego żerowiska, jeżeli do tej pory znalazł na nim dos-

tatecznie dużo zdobyczy, tzn. jeżeli x(n - i) >  s (n - 1) , 

gdzie s (n - 1) jest pewną wartością krytyczną. Rozwiązuje to 

sprawę deoyzji w przypadku dojścia do ostatniej komórki.

Rozpatrzmy teraz sytuację, gdy na żerowisku pozostały je-

szcze dwie nie przejrzane komórki. Jeżeli x(n — 2) spośród 

n - 2 przejrzanych do tej pory komórek zawierało zdobycz, to 

prawdopodobieństwo, że (n - 1) -sza komórka zawiera zdobycz, 

wynosi (oć + x (n - 2)) / (oć + fb + n - 2). Ptak już wie, jak ma 

się zachować po przeszukaniu (n - 1)-szej komórki. Decyduje 

się on na przeszukanie tej komórki, jeżeli stosunek oczekiwa-

nej ilości zdobyczy do oczekiwanego czasu, jaki ma jeszcze 

spędzić na żerowisku, przekracza c •

Wprowadźmy następujące oznaczenia:

EG(x,t,c) - oczekiwana ilość zdobyczy po chwili t , jeżeli 

ilość zdobyczy do tej chwili wynosi x ;

ES(x,t,c) - oczekiwany ozas pobytu na dan m  żerowisku po

chwili t , jeżeli ilość zdobyczy do tej chwili 

wynosi x ;

EG' (x,t,c)- oczekiwana ilość zdobyczy po chwili t , jeżeli 

ilość zdobyczy do tej chwili wynosi x i zdecy-

dowano się na kontynuację polowania (tzn. na prze*



szukanie (t -i- l)-szej komórki)*

ES* (x,t,c) - oczekiwany czas pobytu na żerowisku po chwili t, 
jeżeli ilość zdobyczy do tej chwali wynosi x i 
zdecydowano się na kontynuację polowania.

Mamy:

(2) EG* (x,n-2,c) a p(x,n-2) (i+EG (x+1 ,n-1 ,c)) +
+ (l-p(x,n-2)) EG(x,n-1,c) ,

(3) ES* (x,n-2,c) a 1+p (x,n-2) ES(x+1 ,n-1 ,c) +
+ (l-p (x,n-2)) ES (x,n-1 ,c) •

Strategia, której celem jest osiągnięcie efektywności 
o, ma postać: kontynuować polowanie na danym żerowisku, jeże-
li EG* (x,n-2,c)/ES* (x,n-2,c) >• c oraz opuścić żerowisko w 
przypadku przeciwnym.

Powtarzając to rozumowanie dla przypadku n~3» n—4,,,, 
itd, przeszukanych komórek otrzymujemy ogólnie:

(*f) EG*£e,n-i,c) a p (x,n-i) (l+EG(x+1 ,n-i+1 ,c)) +
+ (l-p (x,n-i)) EG (x,n-i+1 ,c) ,

(5) ES*(x,n-i,c) = 1+p (x,n-i) ES (x+1 ,n-i+1,0) +
+ (l-p (x,n-i)) ES (x,n-i+1 ,c) ,

1 strategia powinna spełniać następującą regułę:

R e g u ł a  1, Przeszukaj następną , (n-i+1) -szą komórkę wte-
dy i tylko wtedy, gdy

(ó) EG* (x,n-i,c) /ES* (x,n-i,c) >  c •

Najlepsza reguła zatrzymywania musi spełniać regułę 1, 
Dla przekonania się o tym weźmy pod uwagę dowolną strategię, 
która dla pewnego i nie spełnia tej reguły; niech c bę-
dzie efektywnością tej strategii. Strategię tę możemy polep-
szyć modyfikując ją tak, aby po (n-i) -tym kroku ptak pozosta-
wał na żerowisku, gdy EG* (x,n-i,o)/ES*(x,n-i,c) >  c, lub o- 
puszczał je, gdy EG* (x,n-i,o) /ES* (x»R-i,c) <  c ,

Reguła 1 wyznacza pewną strategię dla założonej liczby 
c . Jeżeli c jest równe maksymalnej efektywności polowania 
o* , to znaleziona strategia jest optymalna. Jeżeli c c c*, 
to ptak stosujący strategię opartą na założeniu, że c jest
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największą efektywnością, będzie niechętnie opuszczał żero-

wisko; w przypadku c >  o* będzie opuszczał je zbyt skwap-

liwie. Dla każdej strategii można obliczyć efektywność R i 

porównać ją z ustalonym c ; równość obu tych wielkości bę-

dzie oznaczała, że znaleźliśmy optymalną regułę zatrzymywania

Wyznaczanie efektywności polowania R przy ustalonej stratę- 

gil

Ptak opuszcza żerowisko, gdy po przeszukaniu t^ komórek 

znajdzie k zdobyczy (t^ a n , gdy ptak przeszukuje całe że-

rowisko,,} • Wszystkie możliwe sytuacje w chwili opuszczania że-

rowiska tworzą zbiór par (k,tk ) , k = 0,1, ...,n . W celu wy-

znaczenia efektywności R reguły zatrzymywania zdeterminowa-

nej przez założoną wartość c , musimy znać prawdopodobień— 

stwa wszystkich takich sytuacji.

Niech q(k,tjs} będzie prawdopodobieństwem otrzymania 

sytuacji (k,tk ) przy pewnym rozmieszczeniu zdobyczy w prze-

szukiwanym ciągu komórek oraz niech w(k,tk) będzie liczbą 

różnych rozmieszczeń prowadzących do wyniku (k,tk) . Ponie-

waż k jednoznacznie determinuje t^ , możemy używać

krótszych oznaozeń oraz w^ .

Mamy wówczas:

(7) q = rjoc+Js ? x oc+k-i ( £>+tk-k-i 3

rcooneo i ^

(oŁ +k-1 ) (fo+tic-k-1 ) ̂ k**’łĈ  ^

gdzie n ^  = n(n-1) . . . (n-r+1) t Ponadto

* -  £ ) -j ? e )  •
Prawdopodobieństwo otrzymania wyniku (k,tk ) jest zatem 

równe • Ostatecznie ze wzorów (7) i (8) otrzymujemy
n

(9) e(g) = ^ ~ ‘kwkĄ c
J

k=1
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n
(10) E(S) = ^  tkWkqk *

Po podstawieniu (9) i (10) do (1) otrzymamy aktualną war-
tość R dla strategii zbudowanej w oparciu o wybrane c • 
Jeżeli R = c, to znaleźliśmy najlepszą strategię oraz c 
Jest maksymalną efektywnością polowania.

Zauważmy, że powyższe rozwiązanie zależy od wartości 
parametrów oi , , n oraz T . Te parametry matematyczne
z grubsza odpowiadają parametrom ekologicznym. Wartość Trv re-
prezentuje ilość komórek na żerowisku , % - czas przelotu
między żerowiskami (przy prasy Jęciu czasu przejścia między ko-
mórkami za jednostkę) oraz ot i fb reprezentują jakość i 
zmienność żerowisk.

INNE REGUŁY ZATRZYMYWANIA

(a) S t r a t e g i a  n a i w n a

Ptak naiwny nie ocenia jakości żerowiska, lecz opiera 
się na swojej znajomości średniego prawdopodobieństwa znale-
zienia zdobyczy w komórce. Ponieważ wartość ta jest jednako-
wa dla każdej komórki, ptak naiwny pozostaje na żerowisku aż 
do przeszukania wszystkich komórek.

Ponieważ celem tej pracy jest badanie zalet strategii 
oceniającej na bieżąco jakość żerowiska, strategia optymalna 
zostanie porównana ze strategią ptaka naiwnego.

(b) S t r a t e g i a  w s z e c h w i e d z ą c a

Jeżeli ptak zna jakość każdego żerowiska bez przeszuki-
wania go, to najlepszą strategią jest całkowite przeszukanie 
lepszych żerowisk i ominięcie gorszych. Reguła dla ptaka 
wszechwiedzącego nakazuje mu przeszukiwać tylko te żerowiska, 
dla których oczekiwany łup jest co najmniej równy najlepsze-
mu przeciętnemu zyskowi, jaki da się osiągnąć (Charaov, komu-
nikat osobisty) . Ptak wszechwiedzący będzie używał Reguły 2: 
przeszukaj żerowisko, jeżeli prawdopodobieństwo znalezienia 
łupu w komórce przekracza c i unikaj wszystkich uboższyoh 
żerowisk. Tutaj c jest rozwiązaniem równania całkowego
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c = J x°Ł (1-x ) ̂ ~1dx/(l^> (pi, p ) / n  + J x°ć*'1 (l-x)^~1 dx). 
c c

Ptak. wszechwiedzący może uzyskać lepsze wyniki niż ptak, 

który musi przeszukiwać żerowisko aby ocenić jego jakość. 

Zakładam jednak, że przeszukiwanie jest konieczne dla oceny.

(c) S t r a t e g i a  m a k s y m a l i z u j ą c a  

c h w i l o w ą  e f e k t y w n o ś ć

V tym przypadku ptak przeszukuje żerowisko i ocenia je-

go jakość, ale (w odróżnieniu od ptaka stosującego strategię 

optymalną) nie bierze on pod uwagę prawdopodobieństw dla 

przyszłych zdarzeń. Używając reguły przypominającej twierdze-

nie Chamova o wartości krańcowej, w obecnym przypadku ptak 

opuszcza żerowisko, gdy prawdopodobieństwo znalezienia zdoby-

czy w następnej komórce spada poniżej pewnej wartości kryty-

cznej. Taki ptak posługuje się zatem Regułą 3: kontynuuj 

przeszukiwanie żerowiska po znalezieniu x zdobyczy w t 

komórkach wtedy i tylko wtedy, gdy

(oć + x)/(oć + (ł + t ) > o .

W odróżnieniu od sytuacji w deterministycznym modelu Charnova 

wartość krytyczna c , która maksymalizuje przeciętną szyb-

kość zdobywania pożywienia, nie jest równa tej przeciętnej 

szybkości (W przypadkach, które rozważałem, wartość krytyozna 

c jest niższa niż średnia szybkość zdobywania pożywienia) .

WYNIKI

Obliczyłem najlepszą regułę zatrzymywania oraz maksymalną 

efektywność polowania dla różnych wartości oć oraz fb • 

Maksymalną efektywność można porównać z efektywnością “stra-

tegii naiwnej" polegającej na pozostaniu na żerowisku aż do 

jego całkowitego przeszukania. Taka "naiwna strategia" była-

by używana przez ptaka (optymalnego w sensie Charnova) , któ-

ry nie bierze pod uwagę zmienności środowiska i nie ocenia 

zasobów żerowiska w czasie jego przeszukiwania. Przy "stra-

tegii naiwnej" zakłada się, że każda komórka ma tę samą o- 

czekiwaną jakość, a mianowicie każda komórka zawiera zdobycz



z prawdopodobieństwem oC / ( oć + fi) i to prawdopodobieństwo 

nie ulega zmianie w ozasie przeszukiwania żerowiska.

Istnieje wiele sposobów wyboru parametrów. W tablicy 1 

podajemy maksymalną efektywność polowania przy założeniu, że 

żerowisko składa się z n = 20 komórek, czas przelotu pomię-

dzy żerowiskami wynosi T = 1 oraz średnia jakość żerowiska 

jest równa oc / (06 + (?>) = .25 • Kolejne wiersze tabeli od-

powiadają różnym wartościom 06 oraz f$ , przy czym mniejsze 

wartości 06 oraz |3 oznaczają większe zróżnicowanie żero-

wisk.
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T a b 1 i o a 1

06 fi

Efektywność strategii
szacującej jako46 
w czasie polowania

naiwnej wszechwie-
dzącej

.25 .75 .514 .238 .636

.50 1.50 .420 . JO 00 CM
-3-.

1 .0 0 3.0 0 .339 .238 .452

2.0 0 6.00 .291 .238 .379

V rozważanym przypadku, ze wzrostem 06 oraz f$ rozkład 

ilości zdobyczy na żerowisku dąży do rozkładu dwumianowego o 

parametrach n = 20 i p = .25 • W sytuacji granicznej ilość 

zdobyczy na żerowisku jest nadal zmienną losową, ale szacowa-

nie jakości żerowiska w czasie polowania nio nie daje i naj-

lepszą strategią jest strategia naiwna. Ten przypadek grani-

czny potwierdza twierdzenie Chamova, że istnieją modele sto-

chastyczne, które dają wyniki podobne do wyników jego modelu 

deterministycznego. Jest to jednak tylko przypadek szczególny.

Jeżeli wartości oc oraz ^ dążą do zera, to ilość zdo-

byczy na żerowisku dąży do zera lub do n (to ostatnie ozna-

cza, że w każdej komórce jest zdobycz). ¥ tym przypadku gra-

nicznym szacowanie jakości żerowiska odgrywa bardzo ważną ro-

lę. Jest to w istocie rzeczy przypadek rozważany w poprzednio 

wspomnianym modelu Oatena, gdzie ptak oceniający zasoby żero-

wiska w trakcie polowania uzyskuje dowolnie lepsze wyniki niż 

ptak "naiwny" •
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Jeżeli przy ustalonej wielkości żerowiska i ustalonym 

rozkładzie jego jakości będziemy zmieniali czas przelotu mię-

dzy żerowiskami, to zmienią się zarówno efektywność strategii 

rozważanej przez nas, jak i efektywność strategii naiwnej* 

Ilustruje to następująca tablica 2, w której przyjęliśmy 

n = 10, OL = 1 , ^>=1,

T a b l i c a  2

T
efektywność
najlepsza

efektywność
naiwna

2.0 A l  6 **H7
1.0 .557 A 5 5

.5 .614 A l  6

.1 .678 A 9  5

Efektywności obu strategii rosną,gdyż czas przelotu mię-

dzy żerowiskami maleje* Przewaga najlepszej strategii nad 

strategią naiwną rośnie wraz ze skracaniem czasu przelotu*

Wyższość najlepszej strategii ujawnia się coraz bardziej, 

w miarę wzrostu zróżnicowania jakości żerowisk oraz skraca-

nia czasu przelotu pomiędzy żerowiskami*

Reguła zatrzymywania

Sama reguła zatrzymywania jest bardzo prosta* Reprezentowana 

jest ona przez ciąg Ct̂ ) o następującej interpretacji: 

ptak opuszcza żerowisko w chwili t^ (po przeszukaniu t^ 

komórek) jeżeli do tej chwili znalazł tylko k zdobyczy. 

Regułę zatrzymywania dla dwóch skrajnych przypadków z tabli-

cy 1 podajemy w tablicy 3.

Przy ustalonej średniej ilości zdobyczy na żerowisku 

(tzn. przy ustalonej wartości oC / (oć + (?>)) najlepsza stra-

tegia nakazuje opuszczać żerowisko szybciej wtedy, gdy ja-

kość żerowisk jest bardziej zróżnicowana (tzn. gdy <X oraz 

są mniejsze).
Z grubsza mówiąc, większym błędem jest opuścić żerowisko 

zbyt szybko niż pozostać na nim za długo* Zatem ptak, który
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k

m•uw•ii ot = 2, fi = 6 

*k

0 1 2

1 3 5
2 5 9

3 7 12

k 9 15

5 11 17
6 13 20

7 15 20

8 16 20

9 18 20

10 19 20

11 20 20

nie jest zbyt pewien swojego rozkładu a priori , zachowa się 

rozsądniej, jeżeli pozostanie na żerowisku trochę dłużej niż 

wynikałoby to z przyjętego rozkładu a priori,

DYSKUSJA

Model

Przedstawiony model jest prostą, łatwą do rachowania wersją 

stochastycznego modelu optymalnego polowania Oatena. Używa-

jąc mojego modelu można wyznaczyć najlepszą strategię polowa-

nia oraz jej efektywność w długim czasie. Jednym z elementów 

tej strategii jest szacowanie zasobów żerowiska w czasie je-

go przeszukiwania.

Posługiwanie się modelem, który jest stosunkowo prosty 

rachunkowo, ma dwie zalety. Po pierwsze, w konkretnych przy-

padkach można obliczyć, w jakim stopniu strategia oparta na 

szacowaniu jakości żerowiska jest lepsza od strategii naiwnej. 

Po drugie, można przyjrzeć się temu, jak efektywność strate-

gii oraz przewaga jednej nad drugą zależą od parametrów mode-
lu.
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Chociaż w realnych przypadkach wyższość naszej strategii 

nie jest tak drastyczna jak w przykładzie Oatena, to wydaje 

się jednak, że jest ona dostatecznie duża z praktycznego punk. 

tu widzenia. Nawet wzrost efektywności o 20$ może być istot-

ny dla ptaka, jeżeli tylko potrafi użyć strategii, która mu 

to gwarantuje.
Zmieniając parametry modelu można zauważyć, że ptak uży-

wając strategii opartej na szacowaniu jakości żerowiska może, 

przy tej samej średniej jakości żerowisk, uzyskać lepszą 

efektywność w przypadkach dużej zmienności między żer owiskowe j.

Prezentowany model jest z wielu powodów sensowny. Pewne 

gatunki ptaków polują na żerowiskach, które mogą różnić się 

jakościowo między sobą, chociaż na pierwszy rzut oka wydają 

się podobne. Na żerowiskach zdobycz może znajdować się w od-

dzielnych miejscach, które ptak przeszukuje pojedynczo. Przej-

ście z jednego żerowiska na inne może pochłaniać czas i e- 

nergię. Rodzina rozkładów powstających przęz złożenie rozkła-

du dwumianowego z rozkładem beta jest bardzo bogatą rodziną 

i może dobrze reprezentować aktualny rozkład zdobyczy na że-

rowisku.
Inne założenia są prawie na pewno nieadekwatne, ale 

niektóre z nich nie odgrywają większej roli. Na przykład że-

rowiska nie muszą być tak samo duże i przypuszczalnie już 

zewnętrznie różnią się między sobą. Jeżeli ptak potrafi oce-

nić jakość żerowiska bez koniecznej w tym celu wizyty, nie ma 

potrzeby oszacowywania jakości żerowiska przez jego przeszu-

kiwanie. Ptak, który ocenia jakość żerowiska bez jego prze-

szukiwania, może polować tylko na tych żerowiskach, których 

spodziewana jakość gwarantuje uzyskanie efektywności większej 

lub równej maksymalnej efektywności średniej w długim czasie 

(Charnov, kominikat osobisty). Taki "wszechwiedziący" ptak 

może uzyskać lepsze wyniki od ptaka, który musi rozpocząć 

przeszukiwanie żerowiska zanim potrafi ocenić jego jakość 

(por. tablica 1).
V moim modelu znajduje się założenie, że zasoby pożywie-

nia na żerowisku nie zmniejszają się, przynajmniej do chwili 

przeszukania całego żerowiska. Założenie to oznacza, że



w czasie przeszukiwania danego żerowiska ozęstotliwość znaj-

dowania zdobyczy nie ulega zmianie. Jest to sensowne założe-

nie w przypadku ptaków przeszukujących żerowisko systematycz-

nie (chyba że rozpoczynają polowanie od najbardziej obfitej 

części żerowiska i stopniowo przechodzą do gorszych obszarów).

Założenie o wyczerpywaniu zasobów żerowiska w czasie po-

lowania stanowi istotny element modelu Charnova. Celem moje-

go artykułu jest nie tyle dyskusja tego założenia, ile zade-

monstrowanie za pomocą kilku rachunków tego, że - jak wskazał 

Oaten - również elementy stochastyczne odgrywają ważną rolę. 

Mam wrażenie, że niektóre behawiorystyczne aspekty wyczerpy-

wania zasobów żerowiska rozważane przez ChamoTa, Oriensa i 

Hyatta (1976) , np. wystraszanie zdobyczy, są bardziej istot-

ne niż wyczerpywanie polegające na "wyjedzeniu" zdobyczy na 

żerowisku i braku możliwości zjedzenia jej po raz drugi. Po-

minąłem zjawisko wyczerpywania zasobów w celu uproszczenia 

modelu i wyodrębnienia wpływu elementów stochastycznych. ¥ 

istocie wierzę, że zarówno wyczerpywanie zasobów, jak i ele-

menty stochastyczne odgrywają ważną rolę.

Głównym problemem w dyskutowanym tutaj modelu jest od-

powiedź na pytanie; skąd ptak wie, co ma robić? Poczyniłem 

za Oatenem założenie, że ptak ma odpowiednio dużo informacji 

i potrafi wykonywać trudne obliczenia (trudne przynajmniej 

dla ptaka nie dysponującego komputerem). ¥ rzeczywistości ob-

liczenia te robiłem ja (i komputer) . ¥ wyniku rachunków otrzy-

maliśmy tak prostą zasadę postępowania, że można wierzyć, iż 

ptak potrafi się nią posługiwać. (Zasadę tę można wyrazić w 

następujący sposób: jeżeli po przeszukaniu kilku pierwszych 

komórek znalazłeś zdobycz w co najmniej jednej trzeciej z 

nich - kontynuuj przeszukiwanie, w przeciwnym przypadku prze-

rwij je).

Jeżeli strategia, którą ma stosować ptak bayesowski, 

jest na tyle prosta, że rzeczywisty ptak potrafi się nią po-
sługiwać, to jednak powstaje pytanie, jak ta strategia jest 
przez ptaki przyswajana. Czy ptaki mają wrodzone cechy baye— 
sowskie, czy też uczą się być bayesowskimi? Ponieważ najlep-
sza strategia zależy od jakości środowiska, która musi być
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zmienna w czasie, to byłoby lepiej gdyby ptak. uczył się i 

dostosowywał do zmiennych warunków. Jednym z ważnych wniosków 

wynikających z rozważanego modelu jest to, że suboptymalne 

strategie oparte na ocenie zasobów żerowiska są często lep-

sze od strategii naiwnej.

Z rozważanego modelu wynika, że gdy żerowiska różnią się 

między sobą, to istnieją proste strategie oparte na ocenie 

jakości aktualnie przeszukiwanego żerowiska, umożliwiające 

ptakowi uzyskanie lepszych wyników niż gdyby nie dokonywał 

tej oceny. Pozostaje otwartą kwestią, czy ptak rzeczywiście 

używa strategii, w której wykorzystuje się tę zmienność mię-

dzy żerowiskową•

Uwagi końcowe

V moim modelu zakładam, że ilość zdobyczy na żerowisku zmie-

nia się w większym stopniu niż można by tego oczekiwać, gdy-

by to była zmienna losowa o rozkładzie dwumianowym (lub Pois- 

sona), "Ptak bayesowski" będzie spędzał więcej czasu na żero-

wiskach, na których jest więcej pokarmu, niż na tych, na któ-

rych tego pokarmu jest mało. Większe zróżnicowanie jakości 

żerowisk powoduje większą zmienność czasu, jaki ptak bayeso— 

wski spędza na żerowisku. Rozważany model nie był wprawdzie 

testowany ani w laboratorium.,ani w terenie, ale dysponujemy 

dość znaczną ilością danych o tym, jak ptaki rzeczywiście po-

lują. Najnowszy przegląd wyników na ten temat można znaleźć 

w pracach Krebsa (197*0 oraz Pyke*a i in. (1977) •
Jednym z ważniejszych badań terenowych jest badanie 

przeprowadzone przez Gibba (1958) ; przedmiotem tego badania 

było polowanie sikorek na larwy motylka w szyszkach sosnowych. 

Badając szyszki można było oszacować zarówno ilość larw w 

szyszce, jak i ilość larw zjedzonych. Ponieważ same ptaki nie 

były obserwowane, więc nie było wiadomo, czy larwy z jednej 

szyszki były wyjadane tylko przez jednego ptaka.

Gibb wykazał, że w rejonach o wyższej intensywności wy-

stępowania larw, frakcja larw zjedzonych była większa. Rów-

nież stosunek ilośoi larw zjedzonych do ilości wszystkich 

larw w szyszce był wyższy tam, gdzie larw było więcej. Jest

/ji-?2 R.F.GREEN
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to zgodne ze strategią opartą na ocenie zasobów żerowiska* 
Wyjątkiem było tylko jedno drzewo, które rollo się od larw.
Dla wyjaśnienia tego wyjątku Gibb sugeruje, że ptaki nauczyły 
się, iż w jednej szyszce mogą spodziewać się określonej iloś-
ci larw i po osiągnięciu tej ilości mają tendencję do opusz-
czania szyszki. Taka koncepcja polowania była testowana w la-
boratorium przez Krebsa, Ryana i Chamova (l97*0« Eksperymen-
ty te, przeprowadzone na sikorce czaraogłówce polującej na 
czerwie w sztucznej szyszce sosnowej, nie potwierdziły przy-
puszczenia Gibba. Badanie pokazało m.in. że "czas rezygnacji'' 
(czas od momentu zdobycia ostatniej larwy do odlotu) jest od-
wrotnie proporcjonalny do intensywności występowania zdobyczy. 
Wytłumaczeniem tego zjawiska może być "hipoteza trzaśnięcia 
drzwiami", postawiona przez Cowiego. Według tej hipotezy ptak 
opuszcza żerowisko w chwili losowej lub w wyniku pewnych zda-
rzeń zewnętrznych, niezależnych od wyników polowania. Jednak 
dla weryfikacji tej hipotezy należałoby znać nie tylko średni 
czas rezygnacji, ale także rozkład tego czasu.

Model, który wyżej rozpatrywałam przewiduje, że czas re-
zygnacji będzie tym krótszy, im jakość żerowiska będzie wyż-
sza. Sugeruje on także, że czas rezygnacji będzie tym krótszy, 
im większa jest zmienność międzyżerowiskowa, nawet przy tej 
samej średniej jakości żerowisk^

Dla sprawdzenia, czy ptaki oceniając jakość aktualnie 
przeszukiwanego żerowiska wykorzystują wiedzę o zmienności 
międzyżerowiskowej, musimy znać rozkład ilości zdobyczy na że-
rowisku, rozkład czasu spędzonego na żerowisku oraz zależność 
tego czasu od ilości znalezionego pokarmu. Znajomość średniej 
jakości żerowisk oraz średniego ozasu spędzonego na żerowisku 
nie jest wystarczająca.
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