
o ‚múdrejších‘ a ‚hlúpejších‘ či 
menej inteligentných je často 
zavádzajúce. Za inteligent-
nejšie totiž často považujeme 
druhy, ktoré sa nám najviac 
podobajú – ľudoopy, alebo 
tie, s ktorými prichádzame 
do kontaktu častejšie – psy, 
kone, mačky, papagáje –, či tie, 
o ktorých sme sa už vďaka tech-
nike dozvedeli viac – delfíny, 
veľryby. Naše úvahy ovplyv-
ňujú aj nevinné informácie 
z detstva a za menej inteli-
gentné podvedome považu-
jeme napríklad prasiatka alebo 
kozliatka, keďže v rozprávkach 
obyčajne naletia vlkovi,“ odha-
ľuje biologička naše posudzo-
vanie zvierat. Podobne to vidí 
profesor Alex Kacelnik, zoológ 
z univerzity v Oxforde. „Keď 
ľudia zistili, že šimpanzy si 
vyrábajú nástroje, prekvapilo 
ich to, no hovorili si – máme 
spoločných predkov, preto je 
jasné, že sú šikovné. No teraz 

V  novom filme Bába 
z ledu prekvapila 
hlavnú predsta-
viteľku Zuzanu 

Kronerovú jedna z jej herec-
kých kolegýň. Je to sliepka. „Jej 
občianske meno je Lucka, ale 
vo filme vystupuje ako Adela,“ 
smeje sa Kronerová, podľa 
ktorej bola Lucka na svoje 
zábery výborne vycvičená 
a „normálne hrala“. O značnej 
inteligencii psov, šimpanzov či 
delfínov už väčšina z nás nepo-
chybuje. Ale hydina?

Dary a kvety

„My ľudia asi ešte stále nedo-
ceňujeme inteligenciu zvie-
rat tak, ako by sme mali. Ale 
zlepšujeme sa! Vďaka tech-
nickému pokroku dokážeme 
lepšie sledovať ich správanie 
a zisťujeme, že emocionálny 
život nie je len výsada ľudí, že 
zvieratá dokážu používať či 
dokonca vyrábať si nástroje 
a využívať ochranné pros-
triedky. Napríklad delfín si pri 
hľadaní potravy chráni vysu-
nutú čeľusť špeciálnou hubkou. 

Samce niektorých druhov 
zvierat nosia počas dvorenia 
samičkám darčeky a kytice, 
jedince sa dokážu navzájom 
volať ‚po mene‘, informovať 
sa o charaktere hroziaceho 
nebezpečenstva. Vo vyme-
núvaní podobností s člove-
kom by sme mohli ešte dlho 
pokračovať,“ vraví docentka 
Lucia Kršková z Katedry 
živočíšnej fyziológie a etoló-
gie Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského. Fakt 
však je, že pri hodnotení 
úrovne „múdrosti“ zvierat 
prihliadame na naše, ľudské 
kritériá, a porovnávame ich 
so sebou. To je podľa antropo-
lóga doktora Arthura Saniotisa 
nesprávne, pretože zvieratá 
sú inteligentné svojím spôso-
bom. Je dokonca presvedčený, 
že ľudia nemusia byť najinteli-
gentnejšie tvory na Zemi. 

Rôzne inteligencie

„Každý živočíšny druh má svoj 
‚typ‘ inteligencie, v zmysle 
schopností, ktoré mu zabez-
pečujú prežitie. Hovoriť 
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Dokáže váš pes simulovať, aby dostal 
dobrotu? Alebo ho v IQ testoch porazí 
andulka? Zvieracia inteligencia vedcom 
stále vyráža dych. Sme my ľudia 
naozaj najmúdrejšie tvory planéty?

Mať tak  
vtáčí rozum

Naša 
odborníčka

▶ RNDr. LUCIA 
KRŠKOVÁ, PhD.
etologička

Výraz „vtáčí mozog“ 
by mal byť podľa 
odborníkov lichôtka, 
nie urážka.

Nie je pes ako pes. Jeho 
stupeň pracovnej inteligencie 
môže byť od „vynikajúci“ cez 

„priemerný“ až po „nízky“.



Kacelnik. Vo voľnej prírode 
to dokážu najmä ľudoopy, ale 
vedci zistili, že balamutiť vedia 
aj vtáky. Napríklad zlodejka 
sojka vie predvídať, že ak ona 
kdesi ukradla orech a pri jeho 
ukrývaní ju uvidí iná sojka, 
jedlo jej zo skrýše uchmatne. 
Preto spolu s inou sojkou odle-
tia preč, no po chvíli sa tajne 
sama vráti a preloží orech 
do inej skrýše. „Akoby rozmýš-
ľala takto – viem, že vieš, kde 
mám skryté jedlo, a na tvojom 
mieste by som ho ukradla. 
Preto zmením skrýšu tak, aby 
si o nej nevedela,“ opisuje 
premyslené konanie sojky, 
v novom názvosloví kapu-
ciarky, profesorka psychológie 
Nicola Claytonová z univerzity 
v Cambridgei.
Hoci zďaleka nie všetci vedci 
sú presvedčení, že by zvieratá 
dokázali rozmýšľať v minulom, 
prítomnom a budúcom čase 
rovnakým spôsobom ako ľudia, 
zaujímavých objavov v živo-
číšnej ríši pribúda. Možno už 
neprekvapí, že pes sa dokáže 
naučiť aj tristo slov, že šimpanz 

odpovedala aj na otázku, 
ktorá trápila odborníkov už 
dobrých desať rokov – ako 
to, že vtáky so svojím malým 
mozgom dokážu riešiť mimo-
riadne zložité úlohy vrátane 
výroby nástrojov, plánovania 
vecí do budúcnosti či úžasnej 
pamäti? „Myslím, že správanie 
operencov nás ešte vo všeličom 
prekvapí. Mňa osobne v posled-
nom období zaujala napríklad 
informácia, ako sa mláďatá 
vrany novokaledónskej učia 
od rodičov používať nástroje, 
pričom na to majú špeciálne 
miesta, ktoré im slúžia ako 

‚školy‘. Alebo ako niektoré 
volavky zelenkasté využívajú 
pri love na prilákanie potravy 
návnadu, podobne ako ľudskí 
rybári. Úžasné sú pamäťové 
schopnosti orešníc, ktoré si 
do zásoby poschovávajú aj 
tridsaťtisíc semien a neskôr sa 
im podarí nájsť až deväťdesiat 
percent z nich!“ skladá poklonu 
vtákom docentka Kršková.

Viem, že vieš

„So schopnosťou čosi vynájsť, 
naplánovať, uvažovať o sebe 
samom či dokonca klamať nie 
sme sami. Pritom lživé konanie 
vyžaduje komplikovanú formu 
myslenia, pretože musíte 
byť schopní pripísať zámery 
inej osobe a predvídať, ako sa 
bude správať,“ vraví profesor 

pozorujeme mimoriadne 
správanie niektorých druhov 
vtákov. Pritom náš posledný 
spoločný predok s vtákmi 
bol plaz, ktorý žil pred vyše 
tristo miliónmi rokov. To teda 
znamená, že evolúcia môže 
vymyslieť podobné formy 
pokročilej inteligencie viackrát. 
Nie je to čosi, čo je vyhradené 
pre primáty či pre cicavce.“ 

Vtáčí mozog

Prekvapujúce zistenie 
práve o vtákoch priniesol 
vlaňajší výskum, na ktorom 
sa zúčastnili aj českí bioló-
govia. Odhalili, že papagáje 
a niektoré spevavce majú 
v prednom mozgu dvakrát viac 
neurónov v rovnakom objeme 
mozgu ako primáty a dokonca 
štyrikrát viac ako hlodavce. 
Nečakané množstvo ich mali 
najmä v mozgovej kôre. „Dlho 
sa označenie ‚vtáčí mozog‘ 
považovalo za hanlivé. No 
ukazuje sa, že by sme ho mali 
považovať za kompliment,“ 
konštatovali s úsmevom autori 
štúdie Mgr. Pavel Němec, PhD., 
z Karlovej univerzity v Prahe 
a Suzana Herculano-Houzelová, 
PhD., z Vanderbiltovej 
univerzity v USA. Ich štúdia 

Možno už neprekvapí, že pes 
sa dokáže naučiť aj tristo slov, 

že šimpanz tvorí pomocou 
špeciálneho programu v počítači 

celé vety, že delfíny spolu 
komunikujú alebo že chobotnica 

príde na to, ako otvoriť fľašku.

SKUPINOVÁ 
INTELIGENCIA
U zvierat žijú-
cich v skupine 
sa viac vyvinula 

„sociálna inteli-
gencia“, ktorá im 
umožňuje lepšie 
riešiť zložité 
vzťahové situ-
ácie v skupine. 
Skúmania však 
nepotvrdili 
očakávanie, že 
dokážu lepšie 
riešiť aj prob-
lémy ako také.

Výskumy zistili, že 
prasatá dokážu riešiť 
úlohy na úrovni 
trojročného dieťaťa.
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príslušnosť zvieraťa, pretože 
každý druh musí v záujme 
svojho prežitia riešiť svoje 
problémy po svojom. Takže 
merať IQ zvierat ľudskými IQ 
testmi nie je správna cesta 
k odhaleniu ich schopností,“ 
vysvetľuje docentka Kršková. 
Priznáva však, že z hľadiska 
ľudskej ochoty považovať 
zvieratá za inteligentné je 
najhlavnejšia práve ich podob-
nosť s nami samotnými. Preto 
si vysoko ceníme psy, ktoré 
dokážu vykonať naše pokyny, 
obdivujeme nacvičene pocho-
dujúce kone, snažíme sa učiť 
andulky slovíčka. Obrovskú 
vynachádzavosť však preuka-
zujú vlastne všetky zvieratá 
v prírode, ktoré mali vedci 
možnosť dlhšie pozorovať, 
napríklad chobotnice, vrany, 
mravce. A niektoré dokonca 
prejavujú city a smútia za svoj-
imi mŕtvymi, napríklad slony 
či sojky. Zdá sa, že ak tu náho-
dou my raz nebudeme, inteli-
gentný život sa z planéty Zem 
určite nevytratí... 

tvorí pomocou špeciálneho 
programu v počítači celé vety, 
že delfíny spolu komunikujú 
alebo že chobotnica príde na to, 
ako otvoriť fľašku. Na riešenie 
komplikovanej situácie však 
dokáže prísť napríklad aj včela 
a pomocou nitky si vie pritiah-
nuť inak nedostupný kvet. Čo je 
ešte pozoruhodnejšie, vzápätí 
sa od ne naučia j túto fintu 
ďalšie členky úľa...

Sme naj?

„Jednotná definícia inteligencie 
prakticky neexistuje. Ak vychá-
dzame z toho, že ide o schop-
nosť riešiť problémy, ako naprí-
klad získať potravu, uniknúť 
predátorovi, zostať zdravý, 
nájsť si partnera, zabezpe-
čiť potomstvo a podobne, 
musíme zohľadňovať druhovú 

Andulka lepšia  
než borderka?

Rebríček osemdesiatich 
psích plemien podľa ich 
pracovnej inteligencie, čiže 
najmä podľa toho, ako rýchlo 
pochopia a vykonajú pokyny, 
zostavil americký psychológ 
a kynológ Stanley Coren. Ako 
jednoznačný víťaz sa ukázala 
borderská kólia a do prvej 
päťky sa dostal aj pudel, 
nemecký ovčiak, zlatý retrie-
ver a doberman. Rebríček 
uzatvára barzoj, čau-čau, 
buldog a afganský chrt. Sučka 
borderskej kólie Chaser má 
slovnú zásobu vyše tisíc slov 
a považuje sa za na najinte-
ligentnejšieho psa planéty. 
Nezlomila však rekord 
andulky Puk, ktorá poznala 
1 728 slov.

Mláďatá vrany novokaledónskej sa 
učia od rodičov používať nástroje, 

pričom na to majú špeciálne miesta, 
ktoré im slúžia ako „školy“.

Vďaka dlhodobému 
spolužitiu so 
zdomácnenými 
zvieratami existuje 
medzi nami akési 
medzidruhové 
porozumenie.

Prečo vrany 
s malým mozgom 
dokážu riešiť aj 
komplikované 
úlohy? Majú v ňom 
nahustených 
dvakrát viac 
nervových buniek 
ako primáty.

Chcete otestovať IQ svojho psa 
a pozrieť sa, ako to zvládli  

tie naše? Klikajte na


