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W Farm Sanctuary od ponad 25 lat zapewniamy kurczakom opiekę na całe życie i rozumiemy, że
każdy z nich ma odrębne zainteresowania, pragnienia i osobowość – podobnie jak psy i koty, które
większość ludzi zna nieco lepiej.

Niektóre są nieśmiałe, inne towarzyskie. Tak jak psy znają swoje imiona i przychodzą, kiedy są
przyzywane.

Dzielimy  się  naszymi  opowieściami  o  kurczakach  od  dziesięcioleci,  lecz  dopiero  teraz  badanie
przeprowadzone przez Uniwersytet w Bristolu naukowo dowiodło tego, co wiemy z doświadczenia
–  wygląda  na  to,  że  to  kurczaki  są  najbardziej  inteligentnymi  zwierzętami  gospodarskimi.  W
pewnych testach wypadają lepiej niż ludzkie maluchy.

To prawda: W wielu testach na kognitywne i behawioralne wyrafinowanie, kurczaki wyprzedziły nie
tylko psy i koty, lecz także czteroletnie dzieci.

Dr  Christine  Nicol  z  bristolskiej  uczelni,  autorka  poddanej  recenzji  naukowej  pracy  pt.
„Inteligentna  kura,” wyjaśnia:  „Analizy  z  ostatnich  20  lat  ujawniły  ich  wyostrzone  zdolności
sensoryczne, ich umiejętność myślenia, wyciągania wniosków, stosowania logiki i planowania.”

Badanie zawiera bardzo liczne przykłady poznawczej, behawioralnej i emocjonalnej złożoności u
kurczaków – każdy ilustruje zdolności, których nie da się wytłumaczyć instynktem.

Oto [zaledwie] kilka z nich:

Kurczaki demonstrują „elastyczność zachowań.” Na przykład: Kury otrzymały jadalny i niejadalny
pokarm w różnie pokolorowanych miskach. Następnie naukowcy poczęstowali nim ich pisklęta, ale
przedtem zamienili  barwy naczyń  z  dobrą i  złą  żywnością.  Kury ostrzegły  swoje  małe,  aby nie
spożyły jedzenia, które uważały za złe.

Nicol  wyjaśnia:  „Ocena  wyboru  żywności  piskląt,  odniesienie  jej  do  posiadanej  już  wiedzy  i
późniejsze zachęcenie maluchów do zmiany preferencji spożywania wymaga ogromnych zdolności
poznawczych, ponieważ kura musi syntetyzować wszystkie te informacje i zareagować w sytuacji, z
jaką nie miała dotychczas do czynienia.”

Kury  posiadają  również  umiejętność  opóźniania  gratyfikacji  –  co  uwidacznia  zdolność
„postrzegania  i  przetwarzania  czasu  oraz  zastosowania  jej  w  aktualnej  sytuacji”  –  jak  również
wykazywania „samokontroli.” 

W jednym z eksperymentów kurczaki uczono, że jeśli w chwili obecnej odmówią nagrody w postaci
żywności, później otrzymają jej więcej. Dziewięćdziesiąt trzy procent ptaków postanowiło zaczekać
– z czego mogliby wziąć przykład ludzie.

Nicol  przedstawia  dziesiątki  przykładów,  które  pokazują,  iż  kurczaki  mają  złożone  zdolności  w
zakresie  empatii,  nawigacji,  komunikacji,  interakcji  społecznych,  wnioskowania  pośredniego
(dedukujesz,  że  skoro  A  jest  większe  niż  B,  a  B  jest  większe  niż  C,  to  A  jest  większe  niż  C),
rozumienia „trwałości obiektu,” a nawet podstawowych działań arytmetycznych.

Są to zadania będące wyzwaniem dla przedszkolaków.

Czy nasza rosnąca wiedza o zróżnicowanych osobowościach i poznawczym wyrafinowaniu kurcząt
zmieni sposób, w jaki je traktujemy? […] 
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