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1. Bevezetés 

Az összehasonlító elmekutatás (comparative cognition) eredményi szerint a 

varjúfélék családjának tagjai mind a fizikai, mind a szociális kogníció területén 

kiemelkedő képességekkel rendelkeznek. Egyes kutatók szerint ezen 

képességeik akár az emberszabásúak hasonló képességeivel is vetekedhetnek 

(Emery & Clayton 2004). Érdekes módon a táplálékrejtő viselkedést nem 

mutató varjúfélék, mint például a csóka (Corvus monedula), nagyon ritkán 

jelennek meg a kognitív kutatásokban. Ezt a hiányt legalább kis részben 

betöltendő, ennek a fajnak a tárgyi világgal kapcsolatos egyes kognitív 

képességeit vizsgáltuk összehasonlító módszerekkel.  

Első vizsgálatunk során a fizikai világ, illetve annak tárgyai és a köztük lévő 

interakciók mentális reprezentációjának fejlődését dokumentáltuk. A 

piagetiánus tárgyállandóság egy olyan kognitív eszköz, amelynek révén egy 

élőlény képes a tárgyi világ mentális reprezentációjára, objektumainak 

lokalizációjára még akkor is, ha semmilyen közvetlen perceptuális input nem áll 

rendelkezésére az adott pillanatban (Piaget 1954). Eme képesség emberi 

csecsemőknél úgy 18-20 hónapos korra fejlődik ki 6 fokozaton keresztül, ahol 

az átmeneteket gyakran jellegzetes hibák kísérik. Az összehasonlító 

elmekutatás az állatfajok viszonylag széles körénél (pl. főemlősök, különböző 

majomfajok, papagájok és egyes varjúfélék) mutatta ki, hogy a tárgyállandóság 

az emberekéhez hasonló módon fejlődik, bár más sebességgel és esetenként 

más szinting (Doré & Goulet 1998). A tárgyállandóság fejlődését és végső 

szintjét már dokumentálták néhány táplálékrejtő varjúféle, például a szarka 

(Pollok et al. 2000), a holló (Bugnyar et al. 2007) és a szajkó (Zucca et al. 2007) 
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esetében. Mi az ezekben a vizsgálatokban már sikerrel használt módszert 

alkalmaztuk.  

Második kísérletünkben tárgyak mennyiségének mentális reprezentáción 

alapuló megítélését vizsgáltuk. Csecsemőknél fejlődéspszichológusok már pár 

hónapos korban kimutatták a numerikus kogníció működését, míg 

összehasonlító pszichológusok sok állatfaj esetében találtak bizonyítékot 

mennyiségi reprezentáción (egyes esetekben számosságon) alapuló 

döntésekre. Mindebből arra következtethetünk, hogy a numerikus 

kompetencia nem az embereknél jelent meg először, hanem mély biológiai 

gyökerekkel rendelkezik (Nieder 2005). Nem régeiben az állatokkal kapcsolatos 

összehasonlító kutatás, a kognitív idegtudományok (Feigenson et al. 2004) és a 

humán fejlődéstani vizsgálatok (Brannon 2006) együttműködése révén létrejött 

a numerikus kogníció kutatásának egy új irányvonala. Ennek kapcsán a kutatók 

már egyetértenek abban, hogy az a kérdés, hogy tudnak-e vajon az állatok 

számolni, nem gyümölcsöző. Ehelyett inkább annak felderítésére 

koncentrálnak, hogy mik a számosság reprezentációjának alapvető egységei és 

ezek melyikét lehet egy bizonyos fajnál bizonyítani (Shettleworth 2009).  

A kutatások kezdete óta számos állatfajnál sikerült bizonyítani a 

mennyiségekkel kapcsolatos valamilyen szintű folyamat meglétét a halaktól az 

emberszabásúakig. A varjúfélék esetében azonban csak kevés vizsgálat áll 

rendelkezésre  (Köhler 1941; Smirnova et al. 2000; Zorina & Smirnova 1996). 

Kísérletünk célja az volt, hogy megállapítsuk, a csókák képesek-e spontán 

(tréning nélkül) relatív mennyiségbecslésre pusztán mentális reprezentáció 

alapján. Azt is meg szerettük volna tudni, hogy az időbeli és referenciális 

jelzések kontrolja rontja-e a teljesítményt. A madarak teljesítményének 

mintázatából következtetni lehet az esetleges reprezentációs mechanizmusra, 
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amelyen ezek e folyamatok alapulnak. Egy 3 tárgy körüli reprezentációs határ 

egy un. „object file” modell által leírt mechanizmusra utal, míg ha a 

teljesítmény a két szett arányának irányába romlik, ez az un. „akkumulátor” 

modell szerinti analóg mennyiségi reprezentációt sejtet.  

2.  Első vizsgálat – A tárgyállandóság egyedfejlődése 

A csókák tipikusan nem táplálékrejtő varjúfélék, így ha eltérést tapasztalnánk a 

táplálékrejtő fajokhoz képest, azt a rejtő/nem rejtő viselkedés fényében 

lehetne értékelni. Pollok és munkatársainak (2000) felvetése szerint lehetséges, 

hogy a nem rejtő fajoknál a tárgyállandóság lassabban fejlődik, vagy végső 

szintje alacsonyabb.  

2.1 Kérdések 

Milyen korban érik el a csókák a piagetiánus tárgyállandóság egyes szintjeit, 

mely végső szintig fejlődnek, illetve a kapott eredmények hogyan viszonyulnak 

más varjúfélék eredményeihez?  

2.2 Módszer 

A piagetiánus tárgyállandóság ontogenezisét és végső szintjét egy olyan 

paradigma, az un. „Scale 1” kísérletsor (Uzgiris & Hunt, 1975) segítségével 

dokumentáltuk, amelyet korábban már számos állatfaj, köztük három 

táplálékrejtő varjúféle, a szarka, a szajkó és a holló esetében használtak 

sikerrel. A hatos szintű kompetencia kérdésének további felderítésére egy 

további, Pepperberg (2002) által ajánlott kísérletet (un. Shell Game) is 

elvégeztünk.  
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2.3 Eredmények 

Madaraink általánosságban a „Scale 1” összes feladatát sikerrel megoldották. 

Azt találtuk, hogy az egyszeres látható áthelyezéseket (4. feladat, 4b szint) 

átlagosan 41.45 ± 6.09 (SD) naposan, a többszörös látható áthelyezéseket (8. 

feladat, 5b szint) 57.64 ± 7.44 (SD) naposan, az egyszeres láthatatlan 

áthelyezéseket (10. feladat, 6a szint) 61.21 ± 6.84 (SD) naposan, a többszörös 

láthatatlan áthelyezéseket (14.feladat, 6b szint) pedig 74.3 ± 7.72 (SD) naposan 

sikerült megoldaniuk.  

Az un. Shell Game feladataiban teljesítményük szignifikánsan eltért a véletlen 

szinttől.  

2.4 Következtetések 

Eredményeink nem támasztják alá azt a feltételezést (Pollok et al., 2000), amely 

szerint a táplálékrejtő viselkedést mutató varjúfélék tárgyállandósággal 

kapcsolatos képességei felülmúlják az ilyen viselkedést nem mutató csókákéit. 

Éppen ellenkezőleg, azt találtuk, hogy a csókák még a szarkáknál is gyorsabban 

fejlődnek a tárgyállandóság tekintetében, pedig a két faj fizikai fejlődésének 

üteme közel azonos. Eredményeink szerint a csókák elérik a tárgyállandóság 6. 

szintjét. Ezt megerősítette egy további kísérlet, amely Pepperberg (2002) 

szerint alkalmas a többszörös láthatatlan áthelyezések követésének (6. szint) 

további vizsgálatára.  
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3.  Második vizsgálat – Relatív mennyiségbecslések mentális reprezentációk 

alapján   

Második kísérletünk tárgyak számosságának reprezentációját, illetve az ezen 

alapuló számosság becslést vizsgálta. Varjúfélék esetében viszonylag kevés 

mennyiségi reprezentációt vizsgáló kísérletről tudunk. Az ilyen irányú néhány 

kísérlet alanyi táplálékrejtő fajok voltak, a módszer pedig hosszas tréningezést 

igényelt. A mi módszerünk (pl. Hauser & Carey 2000) spontán (tréningezést 

nem igénylő) reprezentációs képességeket vizsgált. A tárgyakat egyenként 

helyezzük el két átlátszatlan tartály egyikébe, így az alany soha nem láthatta 

egészében az elrejtett tárgyak összességét, választásában tehát azok mentális 

reprezentációjára kellett hagyatkoznia.  

3.1 Kérdések 

Képesek-e a csókák mentálisan reprezentálni (folyamatos frissítés révén) 

egyenként, átlátszatlan edényekbe helyezett tárgyak összességét, illetve 

képesek-e  mennyiségi döntést hozni erre alapozva? Döntéseiket befolyásolják-

e időbeli vagy referenciális faktorok? Milyen reprezentációs mechanizmusra 

utalnak a feltárt teljesítménymintázatok?  

3.2 Módszer 

Két átlátszatlan edénybe egyforma táplálékdarabokat rejtettünk egyenként. 

Egy és öt között az összes lehetséges 10 kombinációt felajánlottuk, tehát a 

következőket: 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 1-4, 2-4, 3-4, 1-3, 2-3 és 1-2. Az eredeti 

választási feladatokat követően az edényekbe/oldalakon elhelyezett szetteket 

kiegyenlítettük idő és referenciális jelek tekintetében apró kavicsok 

segítségével.  
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3.3 Eredmények 

A madarak teljesítménye a több kiválasztásában szignifikánsan eltért a véletlen 

szinttől az 1-5, 2-5, 1-4, 2-4, 1-3, 2-3, és 1-2 esetben, azonban a 3-5, 4-5, és 3-4 

esetben nem.  A kavicsokkal kiegyenlített kontrol helyzetekben a teljesítmény 

nem változott.  

3.4 Következtetések 

A csókák tréning nélkül képesek relatív mennyiségbecslésre mentális 

reprezentációk alapján. Döntéseiket nem az időbeli/referenciális jelekre 

alapozzák, ám nem zárhatjuk ki, hogy a teljes térfogat reprezentációja alapján 

döntenek. Sikeresen választották a több darabból álló szettet annak ellenére, 

hogy a darabok egyenként kerültek lehelyezésre, így a szetteket sohasem 

láthatták összességükben.  Mindebből arra következtetünk, hogy sikerrel 

frissítik az egyes szettek reprezentációját az újabb és újabb darabok lehelyezése 

után. Teljesítményük követi a Weber/Fechner szabályt, amennyiben a sikeres 

megkülönbözetés a választható darabszámok arányától függ. A 

teljesítménymintázat alakulásából egy analóg mennyiségi reprezentációs 

mechanizmusra („akkumulátor” modell) következtethetünk.   
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