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A méhek mint érző és gondolkodó lények (1.)
Korában már beszámoltunk azokról a kísérletekről, melyek során kiderült, hogy a méhek képesek az
arcfelismerésre és ezért akár lehetséges, hogy felismerik a velük foglalkozó méhészt. (Lásd
cikkünket itt!)
A méheket, a The Mind of a Bee című könyv szerzője, Dr. Lars Chittka szerint nem csak a
beporzásban betöltött vitathatatlan szerepük miatt kötelességünk védeni és túlélésüket biztosítani,
hanem mert érző és gondolkodó lények.
A The Guardian a könyv kapcsán azokról a kísérletekről számol be, melyek épp a méhek ezen
tulajdonságaira utalnak.
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Persze nem minden kutató ért egyet azzal, hogy a méhek érző lények lennének és ehhez több
bizonyítékot tartanak szükségesnek.
Dr. Jonathan Birch, a London School of Economics projektvezetője is valószínünek tartja, hogy a
méhek érző lények lehetnek, és megjegyzi, hogy bár sokan tagadják, de legalább már felvetik a
1. oldal (összes: 2)

A méhek mint érző és gondolkodó lények (1.)
Közzétéve itt: magyarmezogazdasag.hu az Agrárhírportál (https://magyarmezogazdasag.hu)
kutatók ennek a lehetőségét és kérdéseket tesznek fel ezzel kapcsolatban
A legújabb és a korábbi kutatások alapján azonban bizonyítást nyert, hogy a méhek magasan fejlett
intelligenciával rendelkeznek. Képesek számolni, emberi arcokat felismerni, egyszerű eszközöket
használni vagy absztrakciókat „értelmezni”.
Dr. Chittka úgy gondolja, hogy a méheknek vannak érzelmeik, képesek tervezni és elképzelni
dolgokat és individuumként képesek megkülönböztetni magukat más méhektől. Ezt dolgozó
méhekkel végzett kísérletekből vonta le.
Az arcfelismerési kísérletekben, a méheknek egymásután több monokróm képet mutattak emberi
arcokról. A méhek bizonyos arcoknál cukorszirupot kaptak, és valóban egy sor arc közül felismerték
azt, amelyiknél a jutalmat kapták. Pusztán egy-két tucat alkalom kellett ennek a kondicionálásához.
A számolási gyakorlatban a méheket terepen arra „képezték ki”, hogy három egyforma jelzés
mellett szálljanak le egy táplálékforráshoz.
Miután nagy bizonyossággal leszálltak a három jelzés után, a kísérletvezetők növelték, illetve
csökkentették a terepre kihelyezett jelzések közötti távolságot. Amikor azok egymáshoz közelebb
kerültek, a méhek korábban szálltak le és fordítva, ha a jelek egymástól távolabbra kerültek, akkor
távolabb történt a leszállás. Tehát a jelek száma befolyásolhatta a leszállás helyét. Mivel a jelek
egyformák voltak, nem azok jellegzetessége határozhatta meg a méhek leszállását.
A cikk folytatását idekattintva olvashatja! [1]
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