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naar de intelligentie van vogels 

is dat van Irene Peppenberg met 

haar grijze roodstaartpapegaai 

Alex (1). Vóór het werk van Pep-

penberg werd in de wetenschappelijke gemeen-

schap algemeen aangenomen dat een groot pri-

matenbrein nodig was om complexe problemen 

op te lossen. Men was van mening dat vogels 

puur werden gedreven door instinct, zonder 

capaciteit om te leren. Inmiddels is duidelijk dat 

vogelhersenen anders in elkaar steken. Zo heb-

ben vogels in tegenstelling tot zoogdieren geen 

neocortex, het hersengebied dat wordt bestem-

peld als de zetel van de intelligentie. Dat bete-

kent echter niet dat vogels niet intelligent zijn. 

Een lang evolutieproces scheidt de zoogdieren 

van deze directe afstammelingen van de dino-

sauriërs en in de natuur wordt wel vaker het 

wiel twee keer uitgevonden. Vogels bezitten een 

ander hersendeel, het nidopallium, dat wat 

betreft de functie vergelijkbaar is met de neo-

cortex (2). 
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van verschillende visuele concepten. Neem de 

duif: deze ‘vliegende rat’ schijt onze kunst niet 

alleen onder, maar lijkt er ook kijk op te heb-

ben. Onderzoekers in Tokyo trainden duiven 

onderscheid te maken tussen de schilderijen van 

Picasso en Monet. Dit lukt ook met schilderijen 
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die de vogels nog niet eerder hebben gezien. Als 

de duiven daarnaast worden geconfronteerd 

met schilderijen van Cezanne, Renoir, Braque en 

Matisse, pikken ze echter niet alleen naar 

Picasso maar ook naar Braque en Matisse; kun-

stenaars die met hun abstracte stijl door studen-

ten kunstgeschiedenis ook regelmatig met 

Picasso worden verward (3). Het lijkt erop dat de 

duiven een bepaalde schilderstijl herkennen.

Gevederde primaten
Y���������� � ���en het helemaal bont. Deze 

vogels zijn verbazingwekkend goed in staat 

praktische problemen op te lossen, zelfs wan-

neer ze iets nog nooit eerder hebben gepro-

beerd. Zo gooien ze steentjes in een buisje om 

het waterniveau te verhogen waardoor de belo-

ning komt bovendrijven (4). Of ze verbuigen een 

ijzerdraadje tot een haak, waarmee een lekker-

nij wordt opgevist (5). Kraaiachtigen hebben 

daarnaast een bijzonder goed geheugen: Grijze 

Notenkrakers bijvoorbeeld kunnen tot wel zes-

duizend plekken onthouden waar ze voedsel 

hebben verstopt (6). Ook hebben ze inzicht in 

hoe lang iets bewaard kan blijven. Laat je struik-

gaaien een pinda en een worm verstoppen en 

later terugkomen, dan kiezen ze na een week 

voor de worm en na drie weken voor de pinda; 

de worm vergaat immers sneller (7). Omdat 

kraaiachtigen gereedschap gebruiken om hun 

doel te bereiken, een uitstekend geheugen heb-

ben en hun gedrag afstemmen op een 
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1"#wachte uitkomst, noemen gedragsbiologen 

hen ook wel ‘gevederde primaten’. 

Spiegelbeeld
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gedragsbiologie om zelfbewustzijn bij dieren 

aan te tonen. Met deze test wordt gekeken of 

dieren zichzelf herkennen in hun eigen spiegel-

beeld. Tot dusver werd dit alleen bij mensapen, 

olifanten en dolfijnen gezien. Maar ook eksters 

lijken zichzelf te herkennen (8). Sommige onder-

zoekers menen dat het gedrag van dieren rich-

ting de spiegel mogelijk is aangeleerd middels 

conditionering. Belangrijke voorwaarde voor het 

aantonen van zelfherkenning is dus dat dit 

gedrag spontaan optreedt.

Verstoppen
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vogels wordt onderzocht. Beschikken vogels over 

‘theory of mind’? Dat wil zeggen: kunnen ze zich 

verplaatsen in anderen, bepaalde situaties voor-

spellen en strategische beslissingen nemen? 

Gaaien zijn een mooi voorbeeld. Ze verstoppen 

graag hun voedsel, maar als ze door een soortge-

noot in de gaten worden gehouden, zijn ze op 

hun hoede. Dan verstoppen ze het voedsel niet, 

of voorzichtig, zodat de ander het niet ziet (9,10). 

Zelfs als ze uit het zicht van concurrenten zijn, 

maar mogelijk wel afgeluisterd worden, houden 

de vogels hier rekening mee. Ze stoppen hun 

voedsel dan in zand in plaats van tussen ritse-

lende steentjes (11). Als ze merken dat ze tijdens 

het verstoppen worden bespied komen ze later 

terug om het voedsel opnieuw te verbergen. 

Opvallend was dat gaaien die zelf nog nooit iets 

hadden gestolen, hun eten niet opnieuw verstop-

pen en visa versa (11, 12). Zoals de waard is …

Slim?
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maar is dit echt slim? Met intelligentie bedoelen 

wetenschappers onder andere het vermogen om 

problemen op te lossen en verbanden te herken-

nen. Hier komt inzicht bij kijken; het toepassen 

van bestaande concepten op nieuwe situaties om 

zo tot een creatieve oplossing te komen. Maar 

kunnen vogels echt redeneren of komen ze via 

‘trial and error’ steeds een stapje dichter bij de 

oplossing? Is dit instinct of inzicht? Hierover zijn 

de meningen verdeeld. Bovengenoemde onder-

zoeken laten wel zien dat het vogelbrein com-

plexer is dan voorheen werd gedacht. 
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Dit artikel is gebaseerd op de tweede Dierlijke 
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