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ANIMÃLUÞE

Arta conversaþiei, la papagali
Din rândul zburãtoarelor, papagalii nu au
rival în clasamentul IQ. Un clip hazos care
circulã pe internet ne aratã un soi de peruº
executând comenzi trãsnite, de la “Fã pe
mortul!” – moment în care pasãrea se
aruncã pe spate înþepenind cu picioruºele în
sus- la “Pune mingea în coº” (înaripata
luând în cioc o mingiuþã ºi marcând ca la
baschet). Unii vor spune cã asemenea exerciþii nu implicã mare inteligenþã, ci doar
mult antrenament. Numeroºi papagali au
demonstrat totuºi cã pot învãþa foarte multe
cuvinte (cenuºiul african N’kisi, din New
York, ºtie 972, susþine stãpâna lui, Aimee
Morgana) ºi pot chiar forma propoziþii

scurte. De asemenea, izbutesc sã numere
pânã la 10 ºi sã identifice anumite obiecte,
iar la întrebãri simple – precum “Vrei
apã?”- sunt în stare sã rãspundã cu “Da”
sau “Nu”. Potrivit Daily Mail, tot un
cenuºiu african, din cei ºapte testaþi în
Austria, a fost capabil sã gãseascã mâncarea ascunsã, folosind un fel de deducþie prin
eliminare, întâlnitã doar la oameni ºi la
maimuþe. Cel mai inteligent papagal din
lume a fost însã Alex, subiectul a
numeroase studii ºi reportaje de televiziune,
care a murit în septembrie 2007 la vârsta de
31 de ani. El reuºea sã construiascã fraze
scurte în limba englezã, iniþiind mici con-

versaþii, putea numãra ºi învãþase conceptele de “mai mare”, “mai mic”, “identic”
ºi “absent”, având capacitãþile intelectuale
ale unui copil de cinci ani. Potrivit îngrijitoarei lui, Irene Pepperberg, care l-a testat
ani de zile la Universitatea Brandeis din
Massachusetts, SUA, Alex putea identifica
50 de obiecte diferite, ºapte culori ºi cinci
forme. Abilitãþile lui de memorare ºi comunicare depãºeau capacitatea primatelor (precum gorila Koko, antrenatã de Penny
Patterson de la Gorilla Foundation din
Woodside, California) de a învãþa limbajul
persoanelor cu deficienþe de auz.
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