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A méhek mint érző és gondolkodó lények (2.)
Érdekes kísérletsorozatról számolt be könyvében egy méhkutató, ami megváltoztathatja a rovarokról
alkotott nézeteinket. A szemle első részét itt olvashatják: A méhek mint érző és gondolkodó lények
A folytatást pedig itt következik:
A méhek képesek voltak arra, hogy elképzeljék, bizonyos dolgok hogyan néznek majd ki: például
olyan gömböt azonosítottak be nappal, melyet, csak sötétben ismerhettek meg, vagy fordítva, olyat,
melyet csak napvilágnál. De olyan absztrakt fogalmakat is megértettek mint a „hasonló” vagy
„különböző”.
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A kutató észrevette, hogy egyes méhek kíváncsibbak másoknál. Olyan „zseni méheket” is meg
lehetett figyelni, melyek valamiben jobbak voltak társaiknál.
A méhek társaikat figyelve tanulnak, amikor azok épp sikeresen oldanak meg egyes feladatokat. Ha
egy méhnek a kutatók megtanítottak valamit, az gyorsan elterjedt a többi méh között is.
Ha viszont úgy tanították be ezeket a „demonstrátor” méheket, hogy azok a feladatot nem tudták
teljes egészében, sikeresen véghez vinni, akkor a „figyelő” méhek nem csak utánozták a
„demonstrátor” viselkedését, hanem spontán módon javítottak a technikán (nem próbálkozástévedés-újra próbálkozás útján!), hogy hatékonyabban vigyék véghez a feladatot.
Azt állítja a kutató, hogy ez nem csak arra enged következtetni, hogy a méhek viselkedésében van
valamilyen tudatosság a tevékenységük kimenetelével kapcsolatban, hanem a méhek fejében
létezhet egyfajta „gondolkodás”. Ez inkább egy belső modellezés lehet, mint a próbálkozás útján
való tanulás: „Hogyan jutok el a kívánt eredményhez?”
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A kutató ezek után arra lett kíváncsi, hogy az ilyen intelligens lényeknek vannak-e érzelmeik.
Egy kísérletben a méhek egy „póktámadást” éltek át, amikor egy virágra leszálltak. Ezután még
napokkal később, minden alkalommal haboztak és alaposan megvizsgálták leszállás előtt a virágokat
. Az is előfordult, hogy még akkor sem szálltak le, ha nem volt pók a közelben, mintha szellemet
láttak volna, vagy poszttraumás stresszt éltek volna át.
Dr. Jonathan Birch úgy véli, hogy a megfigyelt magas szintű kognitiv képességek alapján, nem
valószínű, hogy a méheknek ne legyenek érzéseik. Annak láthatjuk most élő bizonyítékát, hogy a
méheknek is vannak „érzelemszerű” állapotaik.
Ajánljuk még:
A méhek a lényeg [1]
A házi méhek táplálkozásában kiemelt szerepe van a megfelelő zsírsavaknak [2]
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