
SSto sun ko wo nie daw no opu bli ko wa ne
zo sta ∏y wy ni ki ba daƒ gru py ba da czy pod
kie row nic twem Syn tii Schuck -Pa im

z Uni wer sy te tu z Sao Pau lo do ty czà ce za -
le˝ no Êci mi´ dzy ob j´ to Êcià mó zgu a efek -
tyw no Êcià do sto so wy wa nia si´ do zmian
w Êro do wi sku.

Udo wod nio no tym sa mym to, co do
tej po ry wy da wa ∏o si´ oczy wi ste – od in -
te li gen cji, czy li szyb ko Êci ucze nia si´, ko -
ja rze nia fak tów i zdol no Êci ich oce ny za -
le ̋ y, jak szyb ko osob nik jest w sta nie po -
ra dziç so bie w no wej sy tu acji. To jed nak
nie wszyst ko. No wa tor skà cz´ Êcià te go
pro jek tu by ∏o wy ka za nie za le˝ no Êci mi´ -
dzy re la tyw nym roz mia rem mó zgu,
a ró˝ no rod no Êcià zaj mo wa ne go Êro do -
wi ska. Au to rzy ba daƒ po sta wi li so bie py -
ta nie: czy to w∏a Ênie wi´k szy mózg,
a tym sa mym wi´k szy po ten cja∏ ana li zo -
wa nia i przy sto so wy wa nia si´ do ota cza -
jà cych wa run ków, po zwa la du ̋ ym ga tun -
kom pa pug na zaj mo wa nie bar dziej zró˝ -

ni co wa nych Êro do wisk? W tym ce lu
prze ana li zo wa no eko lo gi´ i miej sca wy -
st´ po wa nia oraz ce chy mor fo lo gicz ne
du ̋ ych ga tun ków pa pug.

Do sko na ∏y mi mo de la mi do te go ty pu
ba daƒ sà tro pi kal ne ga tun ki pa pug, po nie -
wa˝ w tej gru pie naj mniej szy mózg jest po -
nad 25 ra zy mniej szy od naj wi´k sze go. Po -
nad to ga tun ki z tej gru py wy st´ pu jà
w skraj nie ró˝ nych Êro do wi skach, ta kich
jak: Ame ry ka Po ∏u dnio wà i Ârod ko wà, la sy
Ama zo nii, wy so ko po ∏o ̋ o ne te re ny w An -
dach, pu sty nie Ata ka ma oraz zim na Pa ta -
go nia. Wia do mo od daw na, ˝e ró˝ ni ce
tem pe ra tur oraz wil got no Êci przy czy nia jà
si´ do ró˝ nych okre sów we ge ta cji ro Êlin,
a za tem ró˝ nej do st´p no Êci po kar mu, co
w wie lu przy pad kach wy ma ga od pta ków
za pa mi´ ty wa nia miejsc oraz wy praw w po -
szu ki wa niu no wych te re nów ˝e ro wa nia.

W to ku ba daƒ prze ana li zo wa no ogrom -
nà iloÊç da nych, prze szu ku jàc do st´p nà 
li te ra tu r´ na te mat bio lo gii i roz miesz cze -
nia, a tak ̋ e do cie ra jàc do oka zów mu ze al -
nych. Osta tecz nie po twier dzo no, ˝e ga -
tun ki po sia da jà ce pro por cjo nal nie wi´k sze
mó zgi zaj mo wa ∏y ob sza ry bar dziej zró˝ ni -
co wa ne eko lo gicz nie i wy ma ga jà ce wi´k -
szej ela stycz no Êci. Do dat ko wo wy ka za no,
˝e ró˝ ni ce po mi´ dzy pa pu ga mi na le ̋ à cymi
do tej gru py wy ni ka jà z pro ce sów, któ re
w prze sz∏o Êci za de cy do wa ∏y w ja kimÊ
stop niu o cha rak te ry sty ce zaj mo wa ne go
Êro do wi ska, czy li do st´p no Êci i ró˝ no rod -
no Êci po kar mu. Za tem to ga tun ki ma ∏o wy -
spe cja li zo wa ne, re agu jà ce dy na micz nie na
za cho dzà ce zmia ny, ma jà wi´k sze szan se
na prze trwa nie. Jest to wa˝ ne przy ra to wa -
niu oraz oce nie szans na prze trwa nie wie lu
ga tun ków za gro ̋ o nych wy mar ciem.
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Ma pa z za zna czo nym wy st´ po wa niem ga tun -
ków u˝y wa nych do ana li zy w trak cie ba daƒ

Pa ta gon ka (Cy ano li seus pa ta go nus), pro por cjo nal nie du ̋ y mózg czy ni ptaka bar dziej to le ran cyj nym na
zmia ny
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