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F
ugle har fyldt i over-
skrifterne de seneste år 
med historier om nogle 
arters bemærkelsesvær-
dige intelligens. I den 
engelsksprogede verden 
har man måttet revidere 
udtryk som bird-brain, 
for ganske vist har selv 

de klogeste fugle en beskeden hjernestørrelse, 
men hjernerne er pakkede med neuroner.

Fra YouTube-videoer er det blevet almenvi-
den, at en særlig kragefugl fra Ny Kaledonien 
hører til blandt dyreverdenens mest intelli-
gente, også sammenlignet med primater som 
chimpanser, bonoboer, orangutanger og goril-
laer. Ganske kløgtigt bruger kragen redskaber 
som pinde til at fiske efter larver i huller i 
træstammer. Tilmed kan den som det eneste 
hvirveldyr foruden mennesket forme kroge af 
kviste og blade til samme formål. Kragerne 
kan også genkende hinanden og mennesker 
i deres omgivelser, de kommunikerer gen-
nem forskellige vokaliseringer, og de kan løse 
komplicerede problemstillinger med helt op 
til otte trin. 

Jennifer Ackerman, videnskabsforfatter 
for blandt andet Scientific American, New 
York Times og National Geographic, har i 
sin nyeste bog, The Genius of Birds, sat sig for 
at give et overblik over nyere forskning i vore 
fjerede venners hjernegymnastiske kunnen. 
En bredere forståelse af fugleintelligens har 
længe været under opsejling, ligesom mange 
dyreadfærdsforskere argumenterer for, at dyr 
generelt udviser mere intelligent adfærd, end 
mennesker i lang tid har tillagt dem. 

Adfærdsbiolog og primatolog Frans de Waal 
mener eksempelvis, at vurdering af dyreintel-
ligens bør foregå på dyrenes egne præmisser: 
Hvor gode er de til at løse de udfordringer, de 
står over for i deres naturlige habitat? Mange 
forskere foretrækker i øvrigt at bruge udtryk-
ket »kognition« fremfor intelligens, fordi det 
distancerer fænomenet fra den menneskelige 
forståelse af intelligens. 

Den canadiske dyreadfærdsforsker Louis 
Lefebvre, der har forsket i nykaledonske 
krager og nu fuglelivet på Barbados, definerer 
således dyrekognition som den måde, et dyr 
tilegner sig, bearbejder, bevarer og bruger 
information på. Kognition refererer endvidere 
til de neurale mekanismer involveret i læring, 
hukommelse, perception og beslutningspro-
cesser. 

Lefebvre har såmænd udarbejdet et 
omfattende indeks over fugle-IQ baseret på 
utallige observationer af opfindsomme måder, 
forskellige fuglearter finder føde på, publiceret 
i videnskabelige tidsskrifter fra 1930 og frem 
til i dag. Indekset bruger han til at granske, 
hvorfor nogle arter klarer sig bedre i forandre-
de habitater, og for at sammenligne evolutio-
nen af primathjerner og fuglehjerner. 

DER er naturligvis forskel på fuglearter og på 
individuelle fugle, og nogle er kvikkere end 
andre. Generelt ser det ud til, at kragefugle 
og papegøjer topper listen. I laboratoriet er de 
gode til at løse forskellige opgaver, og observa-
tioner af vilde fugle bekræfter deres overlegne 
problemløsende adfærd. 

Fællestræk for de kvikkeste fugle er, at de 
lever i komplekse sociale sammenhænge, 
at yngelplejen er relativt lang, og at fuglene 
ikke er kræsne, når det kommer til mad. 
Nykaledonske krager spiser insekter, larver, 
snegle, firben, ådsler, frugt, nødder og rester 
fra menneskenes bord. 

De dyr, der klarer sig godt på en jordklode, 
hvor deres naturlige habitater er under pres fra 
mennesker, er de dyr, som hurtigt er i stand 
til at tilpasse sig nye levevilkår, mest oplagt i 
bymiljøer. 

Et godt eksempel er den ydmyge gråspurv, 
der har bredt sig over hele verden med lynets 
hast. I nogle lande bliver denne fugl og dens 
velfornøjede kvidren opfattet som en invasiv 
art. Siden 1850 har den bredt sig fra USAs 
østkyst til hele USA og Canada samt Central- 
og Sydamerika. En af de mest bemærkelses-
værdige observationer om gråspurve, skriver 
Ackerman, er sket i New Zealand. Her iagt-
tog et par biologer, hvordan gråspurve aktive-

Fugleperspektiv. Intelligens blandt fugle er på dagsordenen som aldrig før. Flere bogudgivelser ophøjer krager og papegøjer fra 

kyllingehjerner til klogeåger.

Fjerede primater

En flok blåhovedede papegøjer i Peru, der finder føde i en lerskrænt. FOTO: PARROTS OF THE WILD 
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G
lem alt om fugle som dumme. Det 
er budskabet i en ny bog. Hvis vi 
skulle træffe beslutninger med den 
hast, som fugle i kraft af at være 

flyvende væsener er nødt til for at kunne navi-
gere og foretage hurtige valg, ville vi komme 
til kort. 

Store hjerner regnes for et evolutionært 
aktiv. Vi anser for eksempel elefanter og hvaler 
for begavede. Ser man imidlertid på forhol-
det mellem hjernestørrelse og kropsvægt hos 
fugle, kommer flere af dem som papegøjer og 
corvides-familien (ravne, krager, skader og al-

liker) tæt på os, mens elefanter omvendt godt 
nok har enorme hjerner (fem kilo), men til 
gengæld kommer til kort i relationen mellem 
hjerne- og kropsvægt (1:560 hos elefanter mod 
1:40 hos mennesker). 

Nathan Emery, senior lecturer i kogni-
tiv biologi ved Queens Mary University i 
London, har i mange år hørt til en af verdens 
førende forskere i fugles intelligens. Hans im-
ponerende viden fremgår tydeligt af hans se-
neste bog, hvor han fremdrager det ene mere 
tankevækkende eksempel efter det andet på 
forskellige fugles intelligens. Det er ikke kun 
corvides, som allerede optræder i folkeeventyr 
og mytologi, der fortjener opmærksomhed. 
Det er heller ikke kun papegøjers imponeren-
de taleevner og naturtalent for stemmeefter-
ligning. Det gælder såmænd også intelligens 

hos ællinger, høns og blåmejser og de 9997 
andre fugle, som verden er rig på. Men Emery 
vil også noget andet og mere grundlæggende 
end at eksemplificere og drøfte forskellige 
fugles intelligens.

Han er en utrættelig og dygtig advokat i 
bestræbelsen på at give fugle den plads, de for-
tjener i evolutionshistorie og etologi. Dermed 
udfylder han en væsentlig manko i adfærds-, 
kognitions- og evolutionsforskning. Hvor der 
de seneste 40 år er kommet betydelig større 
bevågenhed om lighederne mellem mennesker 
og andre mere komplekse primater som men-
neskeaber, er fuglene fløjet under radaren. 

Det er sigende, som primatologiens grand 
old man Frans de Waal skriver i bogens 
forord, at man traditionelt ikke har anvendt 
kognitionsbegrebet i relation til fugle. Man 

troede for eksempel ikke, at fugle havde 
nogen præfrontal cortex i deres centralner-
vesystem, og så kunne de ikke, lød logikken, 
være intelligente. Bedre blev det ikke af, at 
den »klassiske« laboratoriefugl, duen, har 
en forholdsvis beskeden hjerne. Fugle blev 
i den almindelige forskning, understreger 
Waal, placeret sammen med fisk og insekter, 
fordi de, mente man, som organismer alene 
var instinktdrevne. I dag ved vi, som Waal 
pointerer, at forhjernen stammer fra pallium, 
der også bidrog afgørende til udviklingen af 
pattedyrenes neocortex. Strukturelt er der så-
ledes større lighed mellem fugles og pattedyrs 
hjerner end tidligere antaget. 

Emery viser, hvordan nogle fugle har 
theory of mind, altså evnen til at sætte sig 
ind i medskabningers tænkning, kapacitet 

Anmeldelse. Ællinger, høns, blåmejser og de 9997 andre fugle, som verden er rig på, har alle oversete intelligente evner.  

Det fremhæver neurobiologen Nathan Emery i ny bog.

Kun en fugl
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rede en automatisk skydedør ved at flyve med 
baskende vinger foran sensoren, så de kunne 
få adgang til kantinen, et madmæssigt slaraf-
fenland for gråspurve. Andre af gråspurvene 
landede på sensoren, lænede sig fremad og 
bøjede hovedet ned, indtil den blev aktiveret. 
Skydedørene havde kun været på plads i to 
måneder, og gråspurvene havde altså hurtigt 
afluret deres virkningsmekanisme. 

Desuden viser undersøgelser, at gråspurve 
er nysgerrige og ret frygtløse, når det drejer 
sig om at nærme sig madskåle med mærkelige 
farver og faconer. Faktisk synes de ligefrem 
at være draget af det ukendte. Ligesom hos 
mennesker er en forkærlighed for det nye en 
kæmpe fordel, når det gælder flytning til nye 
egne, fremhæver en forsker. 

Det at færdes i flok er også en fordel, viser 
det sig, for store fugleflokke yder bedre be-
skyttelse mod rovdyr, de finder hurtigere ny 
føde og ser ud til at løse problemer i ekspres-
fart.

Ackerman kommer naturligvis også ind på 
papegøjers kognition og ikke mindst deres 
uovertrufne sang- eller vokaliseringsevne. 
Ifølge den hollandske neurobiolog Johan 
Bolhuis ligner mange aspekter af menneskets 
sprogtilegnelse den måde, sangfuglene lærer 
deres sange på, hvorfor man blandt andet 
bruger undulater som modeldyr. Mange af de 
samme hjernestrukturer er på spil, og sang-

fugle kan såmænd ligefrem stamme og have 
andre »talefejl« præcis ligesom mennesker. 

DEN nylige udgivelse Parrots of the Wild går 
godt i spænd med The Genius of Birds med 
sin mere forskningsmæssige granskning af 
vilde papegøjefugle. Forfatterne er den nu af-
døde Catherine A. Toft, professor emeritus i 

biologi ved University of California, Davis og 
Timothy F. Wright, biolog ved New Mexico 
State University. 

De har studeret papegøjer i laboratoriet 
og i naturen i over 20 år og præsenterer en 
levende og detaljeret gennemgang af pape-
gøjers evolutionshistorie og artsdannelse, 
deres specielle fysiologi, lange levealder, 
deres spisevaner, deres udbredelse og adfærd. 
Der er naturligvis også afsnit om papegø-
jers intelligens, og her går forfatterne tæt på 
den gådefulde og legesyge newzealandske 
kea, verdens eneste alpine papegøje. De er 
»ressourcestærke« generalister, som Toft og 
Wright skriver, og finder mad på lossepladser 
foruden mere naturlige fourageringssteder. 
Kræet er først kønsmodent som tre-fire-årigt, 
og forskere har observeret ungfugle i leg, som 
en af de få fuglearter foruden krager. Man 
har eksempelvis set unge kea-fugle stå på et 
fjeld og trille sten ned ad skråningen bare for 
at se dem plaske i vandet. 

Mange papegøjer lever i ret udfordrende 
miljøer, og forskere mener, at netop intel-
ligens, en lang periode som ungfugl med 

læring og leg samt et relativt langt liv alle er 
udtryk for en tilpasning til ekstreme forhold. 

INGEN bog om fugleintelligens er komplet 
uden at nævne Irene Pepperberg, pioner 
inden for denne gren af fugleforskningen, og 
begge bøger kommer da også ind på hendes 
bemærkelsesværdige mangeårige forsøg/sam-
arbejde med den afrikanske papegøje Alex. 
Alex står for Avian Learning EXperiment, og 
eksperimentet begyndte i 1977 og sluttede, 
da papegøjen afgik ved døden kun 31 år 
gammel i 2008. 

Alex kunne tælle, udtale tal og farver 
og kommunikere med sine mennesker. 
Pepperbergs forsøg var indledningsvis meget 
kontroversielle, men hendes stædige insisteren 
på papegøjer som »fjerede primater« har vist 
sig at holde stik. 

Fugle er i et udviklingshistorisk perspektiv 
en uhyre succesrig dyregruppe, der er til stede 
på alle kontinenter. De har været på Jorden i 
over 100 millioner år og er mere artsrige end 
pattedyr med omkring 10.400 forskellige 
fuglearter. Ifølge Jennifer Ackerman anslog 
forskere i slutningen af 1990erne, at der var 
200-400 milliarder individuelle fugle på 
jordkloden. Antallet er hastigt nedadgående, 
for fuglebestande verden over er truet af men-
neskers storstilede ødelæggelse af naturlige 
habitater. 

Det er skæbnens ironi, at nu, hvor man 
begynder at forstå fuglenes unikke og 
fascinerende biologi og kognition, vil mange 
arter måske gå tabt, før vi lærer dem rigtigt at 
kende. 

Jennifer Ackerman: »The Genius of Birds«, 
Corsair, 2016. 
Catherine A. Toft og Timothy F. Wright: 
»Parrots of the Wild. A Natural History of the 
World’s Most Captivating Birds«, University of 
California Press, 2015.

En hawaiikrage i fangenskab, der bruger 

en kvist som redskab til at få føde ud af en 

træstamme. FOTO: SCANPIX

Gråspurven har været ekstremt dygtig til at 

tilpasse sig nye omgivelser. Siden 1850 har 

den bredt sig fra USAs østkyst til hele USA 

og Canada samt Central- og Sydamerika.
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Den grå papegøje Alex var med i en række 

kognitionsforsøg i flere årtier. Alex kunne 

tælle, udtale tal og farver og kommunikere 

med mennesker. FOTO: PARROTS OF THE WILD

til fremtidsplanlægning, besiddelse af kultur 
som for eksempel avanceret brug af redskaber 
og for ravnes vedkommende også erindring 
om deres egne mangeårige relationer og evne 
til at interagere i dannelsen af andre ravnes 
forbindelser. 

Stiller man sig fortsat skeptisk til argumen-
tationen, kan man jo gribe i egen barm og rej-
se spørgsmålet, om man selv, som trækfuglene 
formår det, ville være i stand til at navigere fra 
Nordafrika til Nordeuropa uden brug af GPS 
eller andre hjælpemidler. Emery vier forstå-
eligt nok en del tid til drøftelsen af fugles og 
i særdeleshed trækfugles navigationsevne og 
påpeger, hvordan den formentlig er genetisk 
styret med udgangspunkt i et bestemt gen. 
Duer er dem, man i denne sammenhæng 
ved mest om. Det ser ud til, hævder Emery, 

at de helt som vi konstruerer et kort baseret 
på grundlag af bygninger og veje, men også 
føde- og vanddepoter. Det gælder imidlertid 
kun nærområder. Det ville være umuligt på 
længere rejser at lagre et sådant detaljeret kort. 
Derfor skifter de undervejs på længere stræk-
ninger til en slags fysiologisk baseret kompas-
system, hvor de bruger sol, himmel eller et 
magnetisk kompas til at lede sig. 

Vil vi forstå andre dyrs kognitive evner, 
nytter det ikke, som også Waal i sin seneste 
bog betoner, at teste dem ud fra menneskelige 
målestokke. Det er en grundlæggende dar-
winistisk indsigt, at organismer tilpasser sig 
specifikke miljøer i samspil mellem biologi, 
levested og kognition. Derfor er det ikke 
meningsfuldt at undersøge dem på grundlag 
af et miljø og intelligensprøver, som passer på 

mennesker, men ikke på disse dyr. Hvorfor 
skal en fugl for eksempel være i stand til at 
genkende sig selv i et spejl, før vi kalder den 
intelligent? 

Emerys diskussion af forskellige aspekter 
i fugles intelligens gør den basale biologiske 
pointe helt klar: Intelligens kan kun vurderes 
ud fra samspillet mellem miljø, biologi og 
kognition. Vi er på jorden. Fugle er i luften. 
Hvis vi skal forstå deres intelligens, må vi, 
som Emery betoner, begribe, hvor meget hur-
tigere fugle er nødt til at træffe beslutninger 
og foretage valg. Det er intelligens i flyvefart, 
mens vi kan tillade os at grunde mere over 
verden og os selv. 

Når det så er sagt, kan man også konstatere, 
hvordan en række af de afgørende fænomener, 
som spiller en uomgængelig rolle for men-

nesket i dets måde at organisere sig på, også 
optræder hos fuglene. I bogens forskellige 
afsnit udfolder Emery for eksempel begreber 
som statusmarkeringer og æresbadges, grup-
peudelukkelser, magtspil, leg med og videre-
udvikling af redskaber samt efterligning som 
afgørende element i al socialisering.

Man kan dårligt få en bedre kaptajn på fly-
veturen rundt i denne spændende voliere end 
Emery. Bogen er tilgængelig for både læg og 
lærd og fyldt med et utal af smukke farvebil-
leder. Det er svært ikke i begejstring at lette 
til fugls højde, hvis det ikke var, fordi bogen 
er sat med en forbasket klejn skrift – kald det 
bare kragetæer. 

Nathan Emry: »Bird Brain. An Exploration of 
Avian Intelligence«. Lewes, Ivy Press, 2016.

En hvidpandet amazone mæsker sig i bær.
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Hvorfor skal en fugl for eksempel være i stand til at 

genkende sig selv i et spejl, før vi kalder den intelligent? 
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