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ANIMÃLUÞE

Cele mai deºtepte necuvântãtoare din lume
În topul inteligenþei animale, maimuþele (mai exact, cimpanzeii) deþineau pânã de curând
prima poziþie. Descoperiri recente, legate de capacitãþile extraordinare ale delfinilor, au pus însã
serios la îndoialã supremaþia primatelor, mulþi oameni de ºtiinþã îndrãznind chiar sã numeascã
delfinii “persoane non-uumane”, echivalente, practic, omului. Universul necuvântãtoarelor ne rezervã însã ºi alte surprize, de la elefanþi capabili sã picteze la veveriþe în stare sã anticipeze
atacuri la propriile rezerve de hranã, contracarându-lle cu capcane pentru hoþi, constând în nuci
sau ghinde seci ori stricate. Mai mult, s-aa demonstrat cã simpaticii Chip ºi Dale au o memorie
fenomenalã, reþinând exact locul în care ºi-aau ascuns proviziile ºi recunoscându-ººi întotdeauna
cãsuþa în funcþie de plantele ºi copacii care o înconjoarã.

Câinele care ºtie 1.022 de cuvinte
De o deºteptãciune ieºitã din comun dau
însã dovadã ºi cei mai buni prieteni ai
omului, câinii. Fie cã e vorba de exemplare separate – precum cãþelul Jesse, un
Jack Russell terrier, devenit vedetã pe
youtube dupã ce a fost filmat punând
haine la spãlat, fãcând curãþenie, aducând
ziarul, aprinzând lumina, închizând uºile
din toatã casa, pornind filtrul de cafea,
punând pâinea în prãjitor ºi ajutându-ºi
stãpâna sã se dezbrace ºi descalþe- sau de
rase întregi, precum border collie, care
marcheazã record dupã record, câinii ne
surprind mereu prin inteligenþã ºi devota-

ment. Chaser, un border collie în vârstã de
7 ani, din Carolina de Sud, este de pildã
capabil sã recunoascã sute de obiecte ºi sã
le selecteze fãrã greº. Proprietarul sãu,
John Pilley, un fost profesor de psihologie
la Colegiul Wofford, susþine cã patrupedul
cunoaºte 1.022 de cuvinte – atât substantive, cât ºi verbe- ºi poate sorta obiectele
în funcþie de utilitate ºi formã, lucru pe
care copiii izbutesc sã îl facã abia în jurul
vârstei de trei ani! Chaser a ajuns la o
asemenea performanþã incredibilã dupã ce
s-a antrenat trei ani câte patru-cinci ore pe
zi. El ºi-a demonstrat abilitãþile ºi în faþa

camerelor de luat vederi, în cadrul unui
experiment. În timp ce stãtea în genunchi,
lângã animalul care avea deja urechile
ciulite, reporterul a dat comanda:”Chaser,
tenis”. ªi, dupã doar câteva secunde de
amuºinare printre cele 25 de obiecte aflate
în jurul sãu, câinele a localizat mingea de
tenis ºi a depus-o într-o cutie. Acum,
stãpânul sãu vrea sã-i lãrgeascã “vocabularul”, sperând sã convingã tot mai mulþi
posesori de animale cã vorbitul cu acestea
nu e deloc pierdere de vreme, ci o importantã cale de comunicare.
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