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W e d∏ug ksi´ gi re kor dów Gu -
ines sa pa pu gà o naj bo gat szym

s∏ow nic twie by ∏a ˝a ko Pru dle, któ ra
u˝y wa ∏a pra wie 800 s∏ów. To ca∏ kiem
spo ro – j´ zy ko znaw cy uwa ̋ a jà,
˝e do spraw nej ko mu ni ka cji w co -
dzien nych sy tu acjach wy star czy zna -
jo moÊç oko ∏o 1000 s∏ów. ˚a ko z re gu -
∏y mó wià wy raê nie, do brze na Êla du jàc
bar w´ i in to na cj´ g∏o su opie ku na.
Na s∏ow nic two Szwar ca – ˝a ko, któ re -
go mia ∏em oka zj´ po s∏u chaç, sk∏a da ∏y
si´ imio na opie ku nów, m.in. bar dzo
g∏o Êne i nie cier pli we – He len ko!!!, je -
go w∏a sne imi´, po wi ta nia ser wo wa ne
na zmia n´ z prze kleƒ stwa mi (to ze
skle pu, sko men to wa li krót ko go spo -
da rze), wy po wia da ne dam skim g∏o -
sem i po wo li „te raz tu taj” (po noç
frag ment ry tu a∏u czysz cze nia klat ki),
ener gicz ne „tak!” – naj praw do po dob -
niej wy ∏o wio ne z roz mów te le fo nicz -
nych oraz po wta rza ne z na my s∏em
„do oobrze”. Od cza su do cza su
Szwarc bar dzo po ludz ku po st´ ki wa∏
i ob wiesz cza∏ zdu szo nym g∏o sem „nie
wej dzie” al bo „po suƒ”. Go spo darz
wy ja Êni∏ mi, ˝e kil ka mie si´ cy wcze -
Êniej ra zem ze swo jà scho ro wa nà ˝o -
nà zmie nia li wy k∏a dzi n´ pod ∏o go wà
i wie le ra zy prze no si li ci´˝ kie me ble.
Trwa ∏o to kil ka na Êcie go dzin i mu sia -
∏o byç wiel kim wstrzà sem dla Szwar -
ca, któ ry pro wa dzi∏ ra czej usta bi li zo -
wa ny ˝y wot. Pew nie dla te go ptak tak
do brze za pa mi´ ta∏ od g∏o sy to wa rzy -
szà ce ca ∏e mu za mie sza niu. Go spo da -
rze za pew nia li mnie, ˝e ich ulu bie -
niec ma znacz nie wi´k szy za sób s∏ów,
ale pe szy go obec noÊç nie zna jo mych.
Rze czy wi Êcie, pa pu ga wi´k szoÊç cza -
su sp´ dzi ∏a tre nu jàc bu cze nie akwa -

rio we go brz´ czy ka i co chwi l´ po -
dejrz li wie mi si´ przy glà da ∏a. Gdy ju˝
wy cho dzi ∏em, us∏y sza ∏em bar dzo cha -
rak te ry stycz ny i trud ny do po my le nia
z ja kim kol wiek in nym dêwi´ kiem g∏os
∏y ski (krót kie, me ta licz ne „pink”
przy po mi na jà ce tro ch´ ude rze nie
ma ∏ym m∏ot kiem w ko wa d∏o). Go spo -
da rze, któ rzy do tej po ry bez wa ha nia
wy ja Ênia li po cho dze nie ka˝ de go ele -
men tu re per tu aru Szwar ca, tym ra zem
by li bez rad ni. Miesz ka nie by ∏o w blo ku
i z da la od zbior ni ków wod nych, wi´c
ptak nie móg∏ us∏y szeç na wo ∏u jà cych
si´ ∏y sek. Naj wi docz niej te dêwi´ ki, po -
dob nie jak prze kleƒ stwa, by ∏y Êwia dec -
twem do Êwiad czeƒ Szwar ca z okre su
„przed szwar co we go”, czy li za nim jesz -
cze ptak tra fi∏ do obec nych opie ku -
nów. „˚yj tak, jak byÊ mia∏ od daç ko -
muÊ swo jà pa pu g´”, mó wi hisz paƒ skie
przy s∏o wie. Pa pu gi sà d∏u go wiecz ne
i ma jà do brà pa mi´ç. I pó∏ bie dy, je Êli
wspo mi na jà wy mia n´ wy k∏a dzi ny pod -
∏o go wej. 

Czy pa pu gi tyl ko imi tu jà mo w´, czy
te˝ rze czy wi Êcie ro zu mie jà swo je wy -
po wie dzi i pró bu jà ko mu ni ko waç si´
z oto cze niem? Jesz cze do nie daw -
na wi´k szoÊç uczo nych opo wia da ∏a si´
za pierw szà hi po te zà. Eks pe ry men ty
pro wa dzo ne w la tach 50. i 60. ubie g∏e -
go wie ku nie przy nio s∏y wi´k sze go
prze ∏o mu. Wie le wska zy wa ∏o na to,
˝e pta ki po pro stu na Êla du jà us∏y sza ne
dêwi´ ki i nie kie dy, wy ko rzy stu jàc pro -
sty me cha nizm uwa run ko wa nia (po -
dob ny do te go, któ ry Paw ∏ow wy ko -
rzy sty wa∏ w swo ich do Êwiad cze niach
na psach), mo gà na uczyç si´ ko ja rzyç
okre Êlo ne s∏o wo lub zwrot ze spe cy -
ficz nà sy tu acjà. Tak w∏a Ênie wy ja Ênia -
no doÊç po wszech nà u do mo wych pa -
pug umie j´t noÊç wi ta nia si´ z oso ba mi
wcho dzà cy mi do po miesz cze nia i ˝e -
gna nia wy cho dzà cych. Pa pu ga, za nim
za czy nie sen sow nie u˝y waç s∏o wa „wi -
tam”, mo ̋ e re ago waç na po ja wie nie
si´ opie ku na na sto in nych mo˝ li wych
spo so bów i za ka˝ dym ra zem ina czej
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Jak to jest z pa pu go wa niem?
Jesz cze do nie daw na ba da cze za cho wa nia zwie rzàt by li prze ko na ni, ˝e za pa pla ni nà pa pug nic si´ nie kry je. Ot,
ptak ma wy jàt ko wo do brze roz wi ni´ tà zdol noÊç na Êla do wa nia dêwi´ ków, wi´c po tra fi imi to waç mo w´, po dob nie
jak dêwi´k ka pià cej wo dy lub ze ga ro wà ku ku∏ k´. I ty le. W koƒ cu czy mo˝ na ocze ki waç od stwo rze nia z mó zgiem
wiel ko Êci orze cha w∏o skie go, ˝e wie co mó wi? Ba da nia Ire ne Pep per berg su ge ru jà jed nak, ˝e pa pu gi po tra fià
nie tyl ko bier nie od twa rzaç us∏y sza ne zwro ty i s∏o wa, ale tak ̋ e Êwia do mie ich u˝y waç, ˝e by wy mie niaç in for ma -
cje z cz∏o wie kiem. Klu czem do ta kie go dia lo gu sà od po wied nie me to dy tre nin gu.



(skrze czàc, ko ∏y szàc si´ lub wy krzy ku -
jàc swo je imi´). Wresz cie kie dyÊ u˝y je
po wi ta nia, s∏o wa któ re zna ∏a ju˝ wcze -
Êniej, ale nie sto so wa ∏a go w od po -
wied nim kon tek Êcie. Roz anie lo ny
opie kun na tych miast na gra dza jà
orze chem lub po pro stu po Êwi´ ca jej
d∏u˝ szà chwi l´. Je ̋ e li po dob na se -
kwen cja wy da rzeƒ po wtó rzy si´, ptak
za czy na ko ja rzyç okre Êlo nà sy tu acj´
z u˝y ciem od po wied nie go dêwi´ ku,
w tym wy pad ku s∏o wa „wi taj”. Dla po -
stron ne go ob ser wa to ra efekt jest im -
po nu jà cy pa pu ga po zdra wia oso b´,
z któ rà przez ja kiÊ czas nie wi dzia -
∏a si´, ale w rze czy wi sto Êci wca le nie
Êwiad czy o tym, ˝e ptak „po ludz ku”
ro zu mie kon cep cj´ wi ta nia si´. W po -
dob ny spo sób, od po wied nio aran ̋ u -
jàc zda rze nia, mo˝ na na uczyç la bo ra -
to ryj nà mysz, ˝e by po po ja wie niu si´
cz∏o wie ka na ci ska ∏a kla wisz ma gne to -
fo nu od twa rza jà ce go s∏o wa „dzieƒ do -
bry” (jed no cze Ênie od po wied ni me -
cha nizm do zo wa∏ by do klat ki por cj´
se ra). Ta kie wy uczo ne za cho wa nie
pew nie nie zro bi ∏o by na od wie dza jà -
cych la bo ra to rium wi´k sze go wra ̋ e -
nia, cho cia˝, w grun cie rze czy, ca -
∏a ró˝ ni ca mi´ dzy pa pu gà a my szà po -
le ga na tym, ˝e mysz nie po tra fi imi to -
waç dêwi´ ków ludz kiej mo wy, wi´c
trze ba na uczyç jà na ci skaç dêwi gni´
uru cha mia jà cà dyk ta fon. 

Z re gu ∏y tre ning mó wià cych pa pug
po le ga w∏a Ênie na wy ucze niu wa run -
ko wych re ak cji. Mo˝ na to ro biç sta rà
i spraw dzo nà me to dà po le ga jà cà
na wie lo krot nym po wta rza niu s∏o wa,
któ rego pa pu ga ma si´ na uczyç. Je ̋ e -
li w koƒ cu ptak po wtó rzy s∏o wo (lub
choç by je go mar ny sub sty tut; z bie -
giem cza su na uczy si´ po praw nej wy -
mo wy), otrzy mu je na gro d´. Cz´ sto
na uka od by wa si´ spon ta nicz nie – na -
wet je ̋ e li opie kun nie pla nu je pre cy -
zyj nie wy cho wa nia swo je go pu pi la
i osià gni´ cia ja kiÊ okre Êlo nych efek -
tów, za mó wie nie zwy kle na gra dza pa -
pu g´ sma ko ∏y kiem lub swo jà bli sko -
Êcià i uwa gà. Kie dy ptak ju˝ wie,
˝e imi to wa nie dêwi´ ków wy da wa nych
przez lu dzi jest na gra dza ne, sta ra si´
jak naj cz´ Êciej uru cha miaç po dob nà
se kwen cj´ wy da rzeƒ i mó wi co raz

wi´ cej i wy raê niej. Lu dzie zwy kle nie
ocze ku jà od pa pu gi szcze gól nie b∏y -
sko tli wych uwag i ba wi ich ju˝ sam
fakt, ˝e ptak po wta rza s∏o wa. Co wi´ -
cej, pew na do za cha osu w wy po wie -
dziach pa pu gi jest na wet po ̋ à da na,
bo wte dy w∏a Ênie ptak za dzi wia oto -
cze nie ko micz ny mi po ∏à cze nia mi
s∏ów. Efek ty ta kie go tre nin gu sà nie -
kie dy spek ta ku lar ne, cho cia˝ umie j´t -
no Êci mó wià cej pa pu gi wca le nie sà
Êwia dec twem dow ci pu i Êwia do me go
po s∏u gi wa nia si´ ludz kim s∏ow nic -
twem.

Na prze ∏o mie lat 70. i 80. XX wie ku
ame ry kaƒ ska ba dacz ka za cho wa nia
zwie rzàt roz po cz´ ∏a, trwa jà ce do dzi,
ba da nia mo˝ li wo Êci in te lek tu al nych
pa pug. Ire ne Pep per berg mia ∏a na -
dzie j´, ˝e po tra fi sk∏o niç pa pu gi
do ko mu ni ko wa nia si´ z ludê mi za po -
mo cà s∏ów. Ocze ki wa nie nie by ∏o bez -
pod staw ne; ba da nia prze pro wa dzo ne
w kil ku la bo ra to riach eu ro pej skich
su ge ro wa ∏y, ˝e skrze ki, gwiz dy i in ne
dziw ne od g∏o sy wy da wa ne przez ˝a ko
sà ro dza jem ko du, któ ry pta ki u˝y wa -
jà by wy mie niaç mi´ dzy so bà in for ma -
cje, np. o zbli ̋ a niu si´ dra pie˝ ni ka lub
ob fi tym êró dle po kar mu. Umie j´t -
noÊç u˝y wa nia ta kie go ko du nie jest
wro dzo na i m∏o de pta ki uczà si´ zna -
cze nia je go ele men tów ko rzy sta jàc
z po mo cy ro dzi ców i in nych do ro -
s∏ych. A gdy by tak skrze ki i gwiz dy za -
stà piç dêwi´ ka mi ludz kiej mo wy? Co
po wie nam pa pu ga wy edu ko wa -
na w ten spo sób?

Do tej po ry ba da nia in te li gen cji 
i spo so bów po strze ga nia rze czy wi sto -
Êci przez zwie rz´ ta pro wa dzo no
przy u˝y ciu tzw. skrzy nek Skin ne ra.
Po mi ja jàc wszyst kie tech nicz ne szcze -
gó ∏y mo˝ na po wie dzieç, ˝e jest to
urzà dze nie, któ re po zwa la ba da czo wi
za daç py ta nie w zro zu mia ∏y dla te sto -
wa ne go zwie rz´ cia spo sób, a je mu od -
po wie dzieç w spo sób mo˝ li wy do jed -
no znacz nej in ter pre ta cji przez ba da -
cza. Py ta nie nie jest for mu ∏o wa ne
w spo sób wer bal ny, tyl ko ko do wa ne
tak, by mo g∏o byç do star czo ne zwie -
rz´ ciu ja ko bo dziec (np. za pa la nie si´
˝a rów ki o okre Êlo nym ko lo rze). Od -
po wiedê jest re ak cjà ba da ne go osob -

ni ka po le ga jà cà na na ci Êni´ ciu od po -
wied niej dêwi gni lub dziob ni´ ciu w je -
den z gu zi ków. Mo˝ na wy obra ziç so -
bie pro sty eks pe ry ment ma jà cy na ce -
lu zba da nie zdol no Êci roz ró˝ nia nia
ko lo rów. Po kil ku dnio wym wst´p nym
tre nin gu la bo ra to ryj ny go ∏àb ju˝ wie,
˝e je ̋ e li na tych miast po za pa le niu si´
zie lo nej ˝a rów ki dziob nie dêwi gni´
znaj du jà cà si´ w klat ce, w karm ni ku
po ja wi si´ por cja ku ku ry dzy. B∏àd
(dziob ni´ cie dêwi gni po za pa le niu si´
˝a rów ki in ne go ko lo ru) jest ka ra ny
wy ga sze niem wszyst kich Êwia te∏
na pi´t na Êcie mi nut. Mo ̋ e my te raz,
ma ni pu lu jàc bar wà Êwia t∏a, do wie -
dzieç si´, ja kie od cie nie sà iden ty fi ko -
wa ne przez go ∏´ bia ja ko „zie leƒ”.
U˝y cie skrzy nek Skin ne ra znacz nie
po sze rzy ∏o na sze wy obra ̋ e nia o mo˝ -
li wo Êciach in te lek tu al nych zwie rzàt.
W su mie jed nak to me to da ra czej to -
por na i nie po zba wio na wad. W ten
spo sób mo˝ na za da waç pro ste py ta nia
po zwa la jà ce stwier dziç, czy zwie rz´ ta
roz ró˝ nia jà dêwi´ ki o ró˝ nych wy so -
ko Êciach, kszta∏ ty lub bar wy. Jed nak
trud niej sze eks pe ry men ty, np. do ty -
czà ce zdol no Êci do li cze nia przed mio -
tów lub kla sy fi ko wa nia ich we d∏ug
okre Êlo nych kry te riów, wy ma ga jà u˝y -
cia bar dziej skom pli ko wa nych skrzy -
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nek (wi´ cej dêwi gni, z∏o ̋ o ne sche ma -
ty na gra dza nia). 

W pew nym mo men cie do cho dzi my
do punk tu, w któ rym ju˝ nie wia do mo
jak in ter pre to waç ne ga tyw ny wy nik te -
stu: czy po sta wio ny pro blem jest zbyt
trud ny do roz wià za nia, czy ra czej sa ma
ob s∏u ga skrzyn ki prze ra sta mo˝ li wo Êci
te sto wa ne go zwie rz´ cia. Pro ble my zu -
pe∏ nie in nej na tu ry po ja wia jà si´, gdy
w skrzyn ce Skin ne ra ba da my zwie rz´ ta
o de li kat nej psy chi ce, a nie wàt pli wie
pa pu gi do ta kich na le ̋ à. Ze stre so wa ny
la bo ra to ryj ny mi wa run ka mi ptak naj -
praw do po dob niej w ogó le od mó wi
wspó∏ pra cy.

Pa pu ga Grif fin (G) sie dzi zre lak so -
wa na na drà˝ ku. Oprócz pa pu gi i oso by
prze pro wa dza jà cej test (jed na ze stu -
den tek Pep per berg) w po lu wi dze nia ka -
me ry wi daç tak ̋ e po chy lo ne go
nad kart kà pa pie ru pro to ko lan ta. 

Stu dent ka (S) (po ka zu je Grif fi no wi
przed mio ty wy ∏o ̋ o ne na ta cy: szeÊç zie lo -
nych kloc ków, pi´ç nie bie skich pi ∏e czek,
trzy ró ̋ o we pi ∏ecz ki i czte ry ró ̋ o we kloc -
ki): Ile ró ̋ o wych kloc ków?
Grif fin (prze ry wa czysz cze nie pie rza,
zer ka na ta c´, chwi l´ de li be ru je): Czte -
ry.
S: Do sko na le! Co chcesz?
G: Mig da∏.

S: A mo ̋ e owoc?
G: Nie, mig da∏. Chc´ mig da∏.
S (po da je Grif fi no wi mig da∏, usu wa
wszyst kie pi ∏ecz ki oprócz jed nej ró ̋ o wej,
po now nie po ka zu je ta c´): Co nie pa su -
je?
G: Pi∏ ka... chc´ prysz nic.
S: Tak, pi∏ ka nie pa su je! (u˝y wa jàc
ogro do we go zra sza cza, roz py la
nad Grif fi nem wo d´) 

Tak wy glà da przy k∏a do wy za pis se sji
spraw dza jà cej umie j´t no Êci in te lek tu -
al ne ˝a ko. Za sób s∏ow nic twa Grif fi -
na nie jest du ̋ y – zna tro ch´ po nad 100
s∏ów, co w po rów na niu z opi sa nym
wcze Êniej Pru dle jest wy ni kiem ra czej
prze ci´t nym, ale wszyst ko wska zu je
na to, ˝e Grif fin nie pa pu gu je, tyl ko
rze czy wi Êcie wie, co mó wi. 

Na czym po le ga me to da tre nin gu
za sto so wa na przez Pep per berg? Sa ma
ba dacz ka pod kre Êla, ˝e po pro stu usi -
∏o wa ∏a so bie wy obra ziç, jak mo ̋ e wy -
glà daç „kszta∏ ce nie” pa pu gi w na tu ral -
nych wa run kach, kie dy ptak opa no wu -
je sztu k´ wy mia ny in for ma cji ob ser -
wu jàc in te rak cje in nych osob ni ków
w sta dzie. Pep per berg, za nim roz po -
cz´ ∏a swo je eks pe ry men ty, prze pro wa -
dzi ∏a te˝ kry tycz nà ana li z´ me tod
wcze Êniej szych ba daƒ in te li gen cji pa -
pug i za g∏´ bi ∏a si´ w li te ra tu r´ do ty -
czà cà ko mu ni ka cji w gru pach u ga tun -
ków spo ∏ecz nych, w tym tak ̋ e cz∏o wie -
ka. Efek tem tych do cie kaƒ by ∏a „me -
to da tre ne ra/ry wa la”.

W tre nin gu bio rà udzia∏ dwie oso by
i oczy wi Êcie, pa pu ga. Ge ne ral nie,
przez wi´k szà cz´Êç trwa nia se sji, ptak
po zo sta je pa syw nym ob ser wa to rem in -
te rak cji mi´ dzy ludê mi, mo ̋ e jed nak
wtrà caç si´ i przej mo waç na chwi l´ ro -
l´ jed nej z osób. Pa pu ga ob ser wu je
dys ku sj´ lu dzi na te mat przed mio tu,
któ ry chwi l´ przed tem wy wo ∏a∏ jej za -
in te re so wa nie. Jed na z osób od gry wa
ro l´ tre ne ra, któ ry de mon stru je przed -
miot, za da je py ta nia i oce nia od po wie -
dzi dru giej oso by, pe∏ nià cej ro l´ mo de -
la (ptak mo ̋ e ob ser wo waç ja ka re ak -
cja na py ta nia jest po ̋ à da na) i jed no -
cze Ênie ry wa la pa pu gi (kon ku ru je z nià
o dys ku to wa ny przed miot i uwa g´ tre -
ne ra). Przy k∏a do wa se sja mo g∏a by
prze bie gaç na st´ pu jà co:

Tre ner (po ka zu je kau czu ko wà pi ∏ecz -
k´): Co to jest?
Mo del/Ry wal: Pi∏ ka.
T (en tu zja stycz nie oka zu je za do -

wo le nie, prze ka zu je pi ∏ecz k´
do M/R): Tak! Bar dzo do brze.
¸ap, to jest pi∏ ka! Pi∏ ka! Two ja
pi∏ ka! Ja ki ko lor?

M/R (mi´ to si pi ∏ecz k´ w r´ kach): ˚ó∏ -
ty.
T (oka zu je za do wo le nie): Do sko -

na le! Jest ˝ó∏ ta. To jest ˝ó∏ ta
pi∏ ka! 

M/R (na dal ba wi si´ pi ∏ecz kà): Ja kie
two rzy wo?

T: Gu ma. Ta ˝ó∏ ta pi∏ ka to gu ma.
M/R (tur la po pod ∏o dze pi ∏ecz k´
do T: Do brze! ˚ó∏ ta pi∏ ka tur la si´!

˚ó∏ ta gu ma tur la si´!
T (ba wi si´ pi ∏ecz kà): Ja ki kszta∏t?
M/R: Sze Êcian.
T (z∏o Êci si´, cho wa pi ∏ecz k´):

Nie!! èle! To NIE JEST sze -
Êcian! To jest ku la!

T (po d∏u˝ szej chwi li zno wu wy cià -
ga pi ∏ecz k´): Ja ki kszta∏t?

M/R (be∏ ko cze coÊ bar dzo nie wy raê -
nie)
T: Nie, êle! (de mon stra cyj nie od -

wra ca si´ bo kiem do M/R)
T (do pa pu gi): Ja ki kszta∏t?
Pa pu ga: Ku la.
T (za do wo lo ny, po da je pi ∏ecz k´

pa pu dze): Do brze! Tak, to jest
ku la. Pi∏ ka to ku la!

W ory gi na le (po an giel sku) dys ku -
sja by ∏a by mniej nie zgrab na, po nie -
wa˝ w tym j´ zy ku nie ma od mia ny rze -
czow ni ków. Hi po te tycz na pa pu ga mó -
wià ca po pol sku, gdy by dia log mia∏ si´
od by waç z prze strze ga niem re gu∏ gra -
ma tycz nych, mu sia ∏a by zro zu mieç,
˝e np. „pi∏ ka”, „pi∏ ce” i „pi∏ kà” od no -
si si´ do te go sa me go przed mio tu, co
pew nie nie by ∏o by dla niej ∏a twe (Pep -
per berg stwier dzi ∏a, ˝e ˝a ko ge ne ral -
nie nie ro zu mie jà sub tel no Êci sk∏ad ni
i gra ma ty ki).

Przy pusz czam, ˝e wie le osób czy ta -
jà cych ten tekst ze zdu mie niem skon -
sta to wa ∏o, ˝e od lat u˝y wa me to dy
mo de la/ry wa la na wet o tym nie wie -
dzàc. Rze czy wi Êcie, „tre ning” ma ∏ych
dzie ci, zw∏asz cza je ̋ e li w do mu jest
ju˝ star sze ro dzeƒ stwo (mo del/ry wal),
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cz´ sto od by wa si´ w po dob ny spo sób
i mo˝ na przy pusz czaç, ˝e u wie lu ga -
tun ków spo ∏ecz nych przy bie ra zbli ̋ o -
ne for my. Spró buj my wy chwy ciç naj -
wa˝ niej sze ce chy tej me to dy, któ re
praw do po dob nie de cy du jà o jej u˝y -
tecz no Êci. 

Po pierw sze, pa pu ga za wsze otrzy -
mu je to, co pra wi d∏o wo na zwa ∏a, dzi´ -
ki cze mu szyb ciej ko ja rzy s∏o wo z okre -
Êlo nym przed mio tem i ma wi´k szà mo -
ty wa cj´, ˝e by od po wia daç pra wi d∏o wo.
In ne me to dy tre nin gu rów nie˝ wy ma -
ga jà na gra dza nia za pra wi d∏o we re ak -
cje, jed nak na gro da nie ko niecz nie
wià ̋ e si´ bez po Êred nio z „za gad kà”
(ptak do sta je orzech za pra wi d∏o we
okre Êle nie ko lo ru pa pie ru i ta ki sam
orzech za stwier dze nie, ˝e pa pier jest
p∏a ski). Pa pu gi Pep per berg al bo do sta -
jà do za ba wy przed miot, któ ry pra wi -
d∏o wo na zwa ∏y, al bo mo gà za ̋ à daç in -
nej na gro dy (zna jà zwrot „chc´...”). 

Po dru gie, dzi´ ki za ana ga ̋ o wa niu
do dat ko wej oso by (mo de la/ry wa la),
tre ning wy wo ∏u je u pta ka wi´ cej emo -
cji, co zwi´k sza mo ty wa cj´ do na uki
i sprzy ja za pa mi´ ty wa niu. Pa pu ga mo -
˝e uczyç si´ od mo de la/ry wa la pra wi -
d∏o wych re ak cji, ale tak ̋ e „bez bo le -
Ênie” za po zna je si´ z kon se kwen cja mi

udzie la nia z∏ych od po wie dzi (tre ner
oka zu je ne ga tyw ne emo cje w sto sun -
ku do mo del/ry wa la i za bie ra oma wia -
ny przed miot). Nie kie dy, jak w przy -
k∏a dzie przy to czo nym po wy ̋ ej, tre ner
i mo del/ry wal na mo ment za mie nia jà
si´ ro la mi. Dzi´ ki te mu ptak uczy si´,
˝e prze p∏yw wie dzy nie od by wa si´ za -
wsze tyl ko w jed nym kie run ku,
i ˝e obie stro ny mo gà od no siç ko rzy Êci
z wy mia ny in for ma cji. Za mia ny ról sà
istot ne tak ̋ e z in ne go po wo du: pa pu -
ga szko lo na w ten spo sób ch´t niej an -
ga ̋ u je si´ w roz mo w´ z ró˝ ny mi oso -
ba mi, a nie tyl ko z opie ku nem.

Trze cim klu czo wym ele men tem me -
to dy mo de la/ry wa la jest sto so wa nie
mo˝ li wie pe∏ nych (ale bez trud niej -
szych kon struk cji gra ma tycz nych)
zdaƒ z wie lo krot ny mi po wtó rze nia mi
s∏o wa, któ re pa pu ga ma si´ na uczyç.
Ptak mo ̋ e w ten spo sób ∏a twiej
utrwa liç so bie brzmie nie no we go wy -
ra zu i po zna je go w od po wied nim
kon tek Êcie, ra zem z cza sow ni ka mi
okre Êla jà cy mi czyn no Êci zwià za ne
z na zwa nym przed mio tem i cha rak te -
ry zu jà cy mi go przy miot ni ka mi, np.
„∏ap, to two ja ˝ó∏ ta pi∏ ka”.

Pa pu gi Ire ne Pep per berg Êwiet nie
ra dzà so bie z dzie le niem obiek tów

na kla sy we d∏ug ró˝ nych z∏o ̋ o nych
kry te riów, np. „po ka˝ ˝ó∏ ty klucz”.
Wie dzà wi´c, ˝e je den przed miot mo -
˝e mieç wie le cech (bar wa, kszta∏t, ma -
te ria∏), a te sa me cha rak te ry sty ki mo gà
od no siç si´ do ró˝ nych obiek tów (np.
i klucz, i pa pier mo gà byç ˝ó∏ te). Ta ka
wie dza wy ma ga ju˝ abs trak cyj ne go my -
Êle nia. Pa pu gi ro zu mie jà te˝ z∏o ̋ o ne
po j´ cia jak „ta kie sa mo” i „ró˝ ne”.
Wresz cie nie któ re z nich opa no wa ∏y li -
cze nie do sze Êciu. Naj star szy ptak
w gru pie, Alex (w tej chwi li ma oko -
∏o 30 lat), uczest ni czy w tre nin gu in -
nych pa pug ja ko mo del/ry wal. Cià gle
te˝ na bie ra no wych umie j´t no Êci (ak -
tu al nie uczy si´ ko ja rzyç li te ry z g∏o ska -
mi). Wy ni ki te stów Ale xa nie od bie ga -
jà od re zul ta tów uzy ski wa nych w po -
dob nych eks pe ry men tach z szym pan -
sa mi lub del fi na mi, a we d∏ug czy sto
ludz kich kry te riów, je go sto pieƒ roz -
wo ju in te lek tu al ne go jest po rów ny wal -
ny do po zio mu osià ga ne go przez 3-4
let nie dziec ko. Jak na „pta si mó˝ d˝ek”
to chy ba ca∏ kiem nie êle?

Kon rad Ha ∏up ka
ad iunkt w Za k∏a dzie Eko lo gii Pta ków
Uni wer sy te tu Wro c∏aw skie go
Fot. K. Goworek

Ciekawostk i


