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PAP –  NAUKA W POLSCE

z IZUP oznacza to konkretne zagadnienia praktyczne: “Na 
przykład, czy przy domach o dużych szybach należy sadzić 
drzewa owocowe, do których będą leciały ptaki, zjadały 
owoce i odlatując – mogą w te szyby uderzać? To przecież 
jedno z największych źródeł śmiertelności”.

– Można się śmiać, że to dziwne badania. Ale często 
właśnie takie prace mają ciekawe implikacje; w tym wy-
padku – przede wszystkim z punktu widzenia analizy ryzy-
ka: czy warto podejmować ryzyko picia alkoholu – i jakie są 
tego plusy i minusy – Nie wiemy, jak naprawdę jest z tym 
alkoholem. A może związane z jego spożywaniem podej-
mowanie ryzyka może mieć sens adaptacyjny, zwłaszcza 
w nowych warunkach? Wyobraźmy sobie, że w okolicy po-
jawia się jakiś nowy owoc. Ten, kto go pierwszy spróbuje, 
może się otruć i źle skończyć. Ale jak odkryje rzeczywiście 
nowe źródło cukrów, to jest ewolucyjnym zwycięzcą.

Źródło:  PAP – Nauka w Polsce/Anna Ślązak
https://wieleliter.pl/2020/07/09/czemu-

-ptaki-pija-alkohol/

W badaniach uczestniczył dr Paweł 
Czechowski z Katedry Turystyki i Rekre-
acji Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego 
w Sulechowie

WIADOMOŚCI 
WYDZIAŁOWE

Od 1 października 2020 r. na Uniwersytecie Zielonogór-
skim rozpoczęło działalność Centrum Wsparcia Osób z Nie-
pełnosprawnościami z siedzibą w budynku głównym na 
Kampusie B przy al. Wojska Polskiego 69. Pracujący tam 
specjaliści – psycholog, socjoterapeuta, terapeuta uzależ-
nień oraz logopeda, udzielają bezpłatnego wsparcia w za-
kresie diagnozy i terapii - stacjonarnie lub w formie tele-
porady (tel. 97 974 050 – czynny wyłącznie w godzinach 
dyżurów specjalistów).

Ponieważ Centrum rozpoczęło działalność w ramach pro-
jektu „UZ dostępny dla wszystkich”, aby skorzystać z jego 
usług należy najpierw wypełnić dokumenty uprawniające 
do skorzystanie ze wsparcia w ramach projektu unijnego. 
Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, składają do-
datkowo kserokopie orzeczenia. Osoby chcące korzystać 
z teleporady muszą najpierw odesłać mailowo, na adres 
konkretnego specjalisty, prawidłowo wypełnione i zeska-
nowane dokumenty.

z YouTube. Obie są też bardzo inteligentne. Mają też cieka-
we relacje z człowiekiem, np. są przez niego dokarmiane albo 
kradną mu jedzenie, zyskując dostęp do nowych, niespoty-
kanych w warunkach naturalnych form pokarmu – zauważają 
autorzy badania.

Prof. Tryjanowski zastrzega jednak: nie wiadomo, czy inte-
ligencja ma tu faktyczny związek z upodobaniem do alkoholu. 
– Papugi są po prostu najczęściej hodowane, a krukowate czę-
sto przebywają wśród ludzi i mają najniższy dystans ucieczki. 
Znacznie może mieć nawet to, że sami chętniej przyglądamy 
się zwierzętom bardziej inteligentnym – wyjaśnia.

Jaki sens ma upodobanie ptaków do alkoholu? Sfermento-
wanych owoców mogą one poszukiwać ze względu na etanol, 
który dostarcza organizmowi niemal dwa razy więcej energii, 
niż glukoza – tłumaczą autorzy badania.

– Glukoza jest szybkim zasobem energetycznym, któ-
ry podawany razem z alkoholem powoduje, że ptaki stają 
się jednocześnie “frywolne” – mówi prof. Tryjanowski. – 
Nie od dziś wiadomo, że pokrzewki czarnołbiste  gatunek 
sztandarowy, jeśli chodzi o badania ptasich migracji – tuż 
przed rozpoczęciem wędrówki rzucają się na fermentujące 
owoce. Zjadają je i szybko lecą. Tu może chodzić nie tylko 
o energię, ale też jakiś rodzaj “odwagi”.

Czy warto podejmować ryzyko picia alkoholu
Autorzy badania sugerują, że cena za energię z tego źró-

dła może być wysoka. Ptaki narażone są bowiem na większe 
ryzyko wypadków (np. zderzeń z budynkami), a ich reakcja 
na obecność drapieżników jest spowolniona. Według zoologa 
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