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Sammanfattning 
 

Bakgrunden till min studie är att gibbonaporna på Parken Zoo är mindre aktiva under vinter-

halvåret då de vistas inomhus p g a kallt klimat men också p g a risken för rymning från 

uteanläggningen, i form av en ö, då isen lägger sig på vallgraven runtomkring. Problemet  

med aktivering är inte lika stort under sommarhalvåret då de vistas ute hela dagarna och 

interagerar med publiken. Tidigare har man provat att lägga in kläder som leksaker och att 

gömma russin och larver i täckbarken på golvet inomhus för att aktivera gibbonerna men utan 

resultat. Fem berikningar testades, en permanent i form av lianer som sattes upp i träden på 

deras ö samt fyra temporära där det är tänkt att djurparkspersonalen ska kunna växla mellan 

dessa olika berikningar för att på så sätt variera både miljö och beteende hos aporna samt att 

berikningarna även ska fungera såväl utom- som inomhus under de olika årstiderna. Berik-

ningarna skulle vara så naturliga som möjligt, dvs spegla apornas naturliga miljö och helst 

också medverka till att få upp dem mer i träden vilket är deras naturliga habitat samt att 

minska deras inaktivitet. Med denna studie hoppas jag aktivt kunna öka aktiviteten hos aporna 

genom de olika miljöberikningarna, se om det går att följa en trend hos aporna där de uppvisar 

ett svalnande intresse med tiden för miljöberikningarna samt om det finns skillnader i bete-

ende mellan de olika aporna och de olika miljöberikningarna. 

 

Introduktion 

 

Allmänt om stereotypier hos djurparksdjur 

 

Människan har använt sig av djur för egen vinning i mer än 10 000 år, då hade hon hund- 

ar i fångenskap som tränades till arbete för människan och djur hölls även som matförråd,  

detta var föregångarna till våra dagars hushållsdjur. För ca 4 000 år sedan började djur hållas  

i fångenskap enbart för prestige och nöje. Redan århundradena före Kristi födelse använde  

sig romarna av vilda djur i dueller djuren emellan som slutade i att djuren dödade varandra, 

allt under spektakulära former. Senare blev det på modet för stora ledare att ha privata 

menagerier, William Erövraren grundade den första zoologiska trädgården i Towern i 

England, detta kungliga menageri genomgick flera olika stadier av storlek under olika kungar 

för att helt stängas i samband med att Regent Park Zoo öppnade 1826. Detta var ett av de 

första zoologiska sällskap som visade en ändrad policy i form av att de inte bara visade upp 

djuren utan att de också använde djuren till vetenskaplig forskning. Forskningen vid den tiden 

ägnades främst åt systematik och anatomiska studier. Under 1900-talet hade resor företagits 

till exotiska platser och nu kom de upptäcktsresande tillbaka med beskrivningar av djurens 

naturliga beteende i det fria och det var under den perioden som man på allvar började ifråga-

sätta handhavandet av djuren i de zoologiska parkerna. Det som främst hade lockat besökarna 

till zoo var de ensamma djuren i burarna som uppvisade ett abnormt beteende eller vad vi idag 

kallar en stereotypi. Under 1950- och 60-talen gjordes pionjärarbeten som uppmärksammade 

den zoologiska världen på hur de behandlade djuren. Dock är det bara de senaste 20-30 åren 

som forskare på allvar har börjat undersöka vilken inverkan buren eller inhägnadens miljö har 

på djurgruppen och jämföra med motsvarande djurgrupps beteende och sociala interaktioner i 

det fria. I början var det dock många forskare som inte tog någon hänsyn till att djurens miljö i 

fångenskap kunde påverka deras beteende och därav också forskarnas resultat (Stevenson, 

M.F. 1983). 

 

När djur hålls i fångenskap, detta gäller både djurparker och våra hushållsdjur, uppstår ofta 

brist på meningsfull sysselsättning och svårigheter att få utlopp för det naturliga beteendet. 

Det kan handla om så vitt skilda saker som t ex hos våra hushållsdjur att de är uppbundna och 
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inte kan röra sig fritt och att maten serveras och är uppäten inom en kort tid när istället den 

mesta tiden i det fria skulle ha ägnats åt födosök, eller i djurparker där djuren inte har någon 

undanskymd plats där de får vara helt ifred, för liten yta att röra sig på, ingen stimulans i 

omgivningen etc. Brister i omgivningen kan alltså resultera i ett onormalt beteende, en stereo-

typi.  Beteendena är ofta individuella men man ser att djur av samma art ändå tenderar att 

använda samma sorts beteenden, t ex får kor ofta stereotypier som utgår från munnen, de 

biter, slickar och rullar med tungan och de flesta rovdjur får stereotypier som har att göra med 

förflyttning, de springer eller går i mönster som upprepas eller trampar av och an på stället. 

Vad är då en stereotypi? Etologen Per Jensen beskriver beteendet så här: ” Stereotypier är den 

mest spridda typen av beteendestörning vi känner till. Den uppkommer i alla möjliga situa-

tioner bland vitt skilda djur. En rörelse som ska kvalificera sig för beteckningen stereotypi ska 

vara avvikande och till synes utan funktion, den ska fylla en stor del av djurets tid och den ska 

upprepas likadant från gång till gång. Det handlar alltså om en bestämd rörelsesekvens som 

upprepas ihärdigt, precis som i fallet med grammofonskivan som fått ett hack” (Jensen 1996). 

Det ska tilläggas att denna beteendestörning aldrig har observerats hos vilda djur i det fria och 

endast uppkommer i miljöer som förhindrar ett naturligt beteende. Det är inte bara stereo-

typier som är exempel på ett onormalt beteende  hos djur i fångenskap utan dit räknas också 

kannibalism och stympning, vilka troligen utvecklas ur sociala spänningar i gruppen och ofta 

är ett resultat av understimulering, likaså apati hör till de onormala beteenden som djur kan 

uppvisa. Vad som utlöser stereotypierna kan vara att individen upplever att miljön är allmänt 

kaotisk, svår att förutsäga, monoton eller okontrollerbar. Gemensamt för onormala beteenden 

tycks i alla fall vara att de uppstår ur ett icke tillgodosett behov av att få utföra ett naturligt 

beteende som förhindras av miljön som djuret befinner sig i och att det icke önskvärda bete-

endet resulterar i att djuret lättare och bättre hanterar stress (Jensen 1996).  

Hur ska man då undvika att dessa icke önskvärda beteenden uppkommer? Det bästa sättet är 

naturligtvis att se till att djuren har en omgivning som överensstämmer med deras naturliga 

miljö så mycket som möjligt så att de fritt får utlopp för den starka driften att utföra sina 

naturliga beteenden. Ett annat sätt är att komplettera djurens omgivning med miljöberikning  

i olika former så att djuren aktiveras till att helt eller delvis utföra sina naturliga beteenden 

genom själva berikningen. Tyvärr tycks det dock vara så att om stereotypierna är väl-

etablerade är det i stort sett omöjligt att eliminera dem genom att berika miljön.  

 

Det är bara helt nyligen som djurparker och laboratorier börjat överväga effekten av den 

inhägnade miljön på de instängda vilda djurens beteende. Effekterna av den torftiga miljön 

kan dock inte tolkas hos en individ utan kunskap om artens beteende i det vilda. Det finns 

inga arter där vi har tillräcklig kunskap om hela deras naturliga beteenderepertoar i det fria 

för att kunna avgöra vad som är normalt och vad som är onormalt. Det finns nu flera exempel 

på fältobservationer där variationer inom arten förekommer både vad gäller beteende och 

social organisation vilka styrs av miljön och tillgången på mat. Några avvikande former av 

beteenden har observerats under särskilda omständigheter i det vilda och därför kan deras 

uppträdande under fångenskap inte enbart betraktas som en produkt av den begränsade fri-

heten. Det vilda djuret i inhägnaden måste genomgå en viss grad av domesticering, detta 

tillsammans med typen av omgivande miljö gör att djuret svarar olika på speciella stimuli i 

jämförelse med hur artfränderna i det fria skulle gjort. Många aspekter av fångenskap, så som 

trängsel och att flytta till en ny inhägnad skapar stress hos djuren och detta skapar beteende-

förändringar. Det är dock bara genom att göra direkta jämförelser mellan beteendereportoaren 

hos arter i det vilda och i fångenskap som man kan komma till någon slutsats vad gäller 

graden av förändring av beteenden som skett. Det har företagits få studier av den här typen 

och få som jämför samma art i olika miljöer i fångenskap. Flera metoder av berikning har till-

förts och de mest gynnsamma verkar vara att göra omständigheterna i buren eller inhägnaden 
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så nära som det bara går den miljö som djuret har i det fria men att samtidigt tillsätta olika 

stimuli i form av både förändringar och nymodigheter om möjligt (Stevenson, M. F. 1983).  

 

Miranda F Stevenson talar också i sin artikel (Stevenson, M. F. 1983) om att det finns tre 

olika metoder för att öka sinnesstimuleringen för djur som vistas på begränsat utrymme i  

form av burar och inhägnader. 

 1. Öka komplexiteten genom att förse buren eller inhägnaden med nya objekt samtidigt som 

försök görs för att få till en så naturlig miljö som möjligt för arten i fråga.  

2. Att använda mekaniska påhitt för att förse miljön med mat under olika intervaller.  

3. Genom operant betingning där djuret kan fås att utföra särskilda beteenden (dvs önskade 

beteenden) som kan förstärkas genom belöning. (Vid klassisk betingning lär sig djuret att 

genom association koppla ihop ett stimulus med ett annat. (Scott, G. 2005)). 

Den första metoden provades på Edinburgh zoo där chimpanser satt i kala burar i onaturliga 

gruppkonstellationer. Den kala miljön försökte berikas genom att nya objekt tillfördes men 

denna åtgärd lyckades inte ändra de sociala grupperingarna. Vid berikningen användes kläder, 

vatten, kärl, sand, rep och bomaterial. Före tillförseln av nya objekt hade djuren uppvisat 

överdrivet mycket pälsvård, både mot sig själva och andra, inaktivitet och manipulering av 

avföring. Tillförseln av de nya objekten ökade deras aktivitet och reducerade hanteringen av 

avföring men gav också en mer naturlig dygnsrytm. I det vilda använder chimpanser 6-8 

timmar/dag till födosök och de vilar mitt på dagen under vilken tid de flesta sociala inter-

aktioner sker. I den nu berikade miljön började chimpanserna utföra mer av deras sociala 

interaktioner under middagstid. Nu har Edinburgh zoo mixade grupper av adulta och juvenila 

chimpanser och de har också byggt en stimulerande inhägnad utomhus med rörliga objekt  

och klätterkonstruktioner. Det har även tillförts inhägnaden en konstgjord termitstack där 

chimpanserna kan ”fiska” med strån efter honung och yoghurt. Detta har resulterat i en hög 

nivå av aktivitet, minskning av onormalt beteende och mycket social interaktion. 

Forskare har framhållit nödvändigheten av en komplex miljö med förnyelse av objekt och 

vikten av bra klätterkonstruktioner för trädlevande apor. Ett exempel från San Francisco  

zoo visade på ett par av orangutanger som bara hade ett dött träd som klätterutrustning  

och de tillbringade 30% av dagstiden under säckar. Efter tillförseln av en komplex klätter-

konstruktion med rörliga delar tillbringade djuren mindre tid under säckarna, djurens  

vankande av och an upphörde och de blev mycket mer aktiva. Ytterligare ett exempel från 

San Francisco zoo är där ett par av orangutanger tillbringade mycket tid på golvet, upp- 

visade stereotypiskt vankande av och an och låga aktivitetsnivåer. Efter installation av en 

anordning som levererade speciella pellets när en spak trycktes ner blev aporna mer aktiva, 

använde klätteranordningen mer frekvent och även deras stereotypiska rörelser reducerades. 

Den operanta metoden har även provats på gibbonapor för att öka aktivitetsnivån hos djuren. 

Som gensvar på en ljuskälla lärde sig djuren att dra i en spak och sedan förflytta sig tvärs över 

buren för att få en belöning i form av mat. Man har också fått babianer att tävla mot publiken  

i hur snabbt de kunde stänga av en lampa på en panel.  

Sådana här mer extrema operanta metoder har kritiserats då de får djuren att utföra onaturliga 

former av beteenden vilka kan utvecklas till stereotypier, dock är dessa metoder användbara 

då de verkar för att öka djurens aktivitet och mer forskning på dessa tekniker skulle vara av 

godo men man bör vara försiktig och försöka anpassa de operanta metoderna efter djurens och 

de olika arternas naturliga beteenden och aktiviteter som de uppvisar i det fria (Stevenson,  

M. F. 1983). 

Kvantiteten, kvaliteten och sättet att distribuera födoresurser kan också ha stor inverkan på 

den sociala dynamiken, precis som det har i det vilda. Hos en grupp stubbsvansmakaker, 

Macaca thibetana, reducerades aggressionen när födan spreds ut i ett substrat av träspån, 

liknande resultat har också setts hos svinmakaker, Macaca nemestrina, och chimpanser, Pan 
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troglodytes. Att tillföra puzzle feeders kan också ha fördelaktig påverkan på socialt beteende 

så som reducerat onormalt beteende och högre frekvens av interaktioner djuren emellan.  

Dock är det viktigt att se till i vilket sammanhang dessa puzzle feeders tillförs då dokument-

erad aggression och konkurrens blev konsekvensen av att endast en puzzle feeder tillfördes en 

grupp chimpanser.  

Understimulering hos djur p g a bristfällig miljö kan inte bara ge upphov till stereotypier utan 

kan även påverka reproduktionsmöjligheterna hos djur i fångenskap. Kathy Carlstead och 

David Shepherdson skriver i sin artikel om att kronisk stress kan äventyra den reproduktiva 

fysiologin liksom reproduktionsbeteenden, och att miljöberikning reducerar stress genom att 

förse djuret med ökade möjligheter till ändrat beteende med som svar på detta. För att djur  

ska kunna reproducera sig i fångenskap måste de på ett korrekt sätt kunna reagera på sociala, 

fysiska och psykologiska stimuli i omgivningen på allt från uppvaktning till att ta hand om 

avkomman och att ett mål med miljöberikning är att förse djur med fysiska miljöer som 

gynnar och upprätthåller djurens responser på sådana stimuli.  

Hos djur som växt upp i en torftig miljö kan introduktion för en partner, parning, bära  

fram och ta hand om avkomman vara både nytt och stressande och dessa djur kanske inte 

klarar av dessa situationer så bra. Det här kan vara en orsak till varför avelsintroduceringar  

på djurparker ofta är svårt. Det kan också hjälpa till att förklara varför observationer gjorts 

hos en del arter där vildfödda och vilduppfödda djur har en större reproduktiv framgång i 

fångenskap än vad djur födda i fångenskap har, t ex har detta observerats hos människoapor. 

En granskning av modersbeteendet hos gorillahonor i fångenskap visade att större och mer 

komplexa inhägnader, speciellt med tanke på siktbarriärer, privata refuger och lyor eller hålor 

som tillät djuren att komma undan både från artfränder och publik förbättrade honornas 

chanser till att föda upp och fostra sina avkommor normalt. Att introducera icke tidigare 

kända partners och att öka burstorleken hos gorillor har också rapporterats stimulera repro-

duktionen (Carlstead, K. och Sheperdson, D. 1994). 

 

Laboratorieexperiment har visat att råttor som växt upp i en berikad miljö med stor bur, daglig 

exponering för nya objekt tillsammans med tillägg av nya miljöer att undersöka resulterade  

i en högre hjärnbarksvikt, ökat antal gliaceller och ökad dentritförgrening i den del av hjärn-

barken där synintrycken tas emot i jämförelse med råttor som växt upp ensamma, i små burar 

utan förändring av stimulering. Försök har gjorts med rhesusapor, Macaca mulatta, där porna 

fick växa upp i tre olika miljöer, en i vilken de kunde kontrollera tillgången på mat, vatten och 

belöningar, en andra miljö som var identisk med den första förutom att belöningarna leve-

rerades slumpvis och en tredje miljö där det inte var några belöningar utan endast att den dag-

liga födan gavs. När aporna testades mellan 6 och 10 månader senare var aporna som hade 

haft kontroll över belöningarna mer djärva i mötet med en skrämmande leksak, mer ivriga  

att gå in i ett nytt rum och undersökte det mer ingående och anpassade sig snabbare i en 

stressande situation, med separering från föräldrarna, än de apor som föddes upp i miljöerna 

utan kontroll. Detta och andra experiment visar hur tidiga erfarenheter med en fysiskt 

komplext miljö kan resultera i att vuxna individer erhåller en bättre förmåga att anpassa sig 

beteendemässigt till nya situationer. Långvarig exponering för stimulifattiga omständigheter 

resulterar i minskad stimuleringssökning eller undersökande beteende, dvalliknande tillstånd 

och långsammare anpassning till nya omgivningar både hos råttor, grisar, apor och människor 

(Carlstead, K. och Shepherdson, D. 1994). 

 

Bakgrund om gibbon 

 

Gibbonaporna hör till familjen Hylobatidae och det finns nio arter av släktet Hylobates.  
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De finns från östligaste Indien till sydligaste Kina och även inom området som täcker in 

Bangladesh, Burma, Indokina, Malackahalvön, Sumatra, västra Java och Borneo. I Syd-

östasien lever gibbon i städsegrön regnskog och på Asiens fastland i delvis lövfällande 

monsunskog. Gibbonerna saknar, liksom de andra människoaporna, svans och de är täm- 

ligen små och slanka med långa extremiteter samt en tät päls. Det är färgteckningen i an- 

siktet men även den övriga pälsens färg som gör att de olika gibbonarterna tydligt kan  

särskiljas från varandra. Det går även att använda de olika arternas karaktäristiska sång  

för artbestämning. Gibbonernas vanligaste förflyttningssätt uppe i träden, där de tillbringar 

mesta tiden, är när de svingar sig fram längs grenar och slingrande växter. På marken eller  

på trädgrenar som är för grova för att kunna svinga sig under går de mycket bra på två ben, 

bättre än de andra människoaporna, och de behöver heller inget stöd för händerna. Kropps-

längden varierar mellan 45-65 cm för de flesta arter och vikten ligger runt 5,5-6,7 kg. Det  

är ingen storleksskillnad mellan könen, vilket är vanligt hos de flesta monogama däggdjur. 

Dräktighetstiden är 7-8 månader och ungar föds med 2-3 års mellanrum. Den vanligaste 

familjeuppsättningen är två vuxna individer och fyra ungar av vilka två inte är könsmogna,  

en familjesammansättning med fler än fyra ungar är ovanlig. Ungarna är ganska bundna till 

modern de fyra första åren även om de avvänjs när de passerat 2 års ålder för att därefter bli 

mer självständiga vid könsmognaden som inträffar i 6-årsåldern. Vid ungefär 8 år gammal 

lämnar vanligtvis ungarna gruppen för att vandra iväg och finna sig ett eget revir och en 

partner. Gibbonerna verkar vara utpräglat revirhävdande och de påtalar för andra var revir-

gränserna går genom sin karaktäristiska sång som utövas i stort sett dagligen. Sången eller 

ropen ökar i intensitet när konfrontationer uppstår vid revirgränsen och de börjar ofta sjunga  

i centrum av reviret för att sedan flytta sig närmare revirgränsen för att på så sätt mota iväg 

inkräktaren, rent fysiska sammandrabbningar är mycket ovanliga. Sången används även för  

att stärka banden mellan paret som oftast sjunger en duett. Unga hanar sjunger ofta ensamma 

och då sannolikt för att locka till sig en passande partner men de kan även rent ”handgripligt” 

gå omkring och leta efter en hona i detta syfte. Det har också visat sig att ett ungdjur inte nöd-

vändigtvis väljer den första av motsatt kön som korsar dess väg utan att de är mer selektiva i 

sina val av partner. Troligen uppnår gibboner en livslängd på över 25 år i det fria. Gibboner 

bygger inte nattbon såsom gorillor, chimpanser och orangutanger gör utan de har istället sitt-

valkar i baken som fungerar som kuddar och de sover i sittande ställning på en gren. 

Gibbonerna tillbringar mesta tiden av dagen till att äta och förflytta sig. I dieten ingår främst 

köttiga och mogna frukter, späda blad och mindre insekter och även ibland fåglar som till-

sammans med insekterna ger ett viktigt proteintillskott. Gibbonerna använder sig av pincett-

grepp för att plocka frukter men även för att klämma på dem för att avgöra om de är till-

räckligt mogna då de har svårare att smälta omogen frukt än vad de andra aporna har. I 

gibbonernas biotop sker fruktsättning året om och detta ger god och jämn tillgång på frukt. 

Det mest framträdande av gibbonernas sociala beteenden är naturligtvis sången tillsammans 

med den ömsesidiga putsningen, som sker mellan de olika individerna i gruppen, som sedan 

följs av leken. De sociala interaktionerna är inte så klart uttalade som hos andra primatgrupper 

även om gibbonerna har möjlighet till en utstuderad ansiktsmimik och även läten i andra fall 

än vid sång. Det som i dag hotar gibbonerna är främst minskning av deras livsrum genom att 

regnskogarna avverkas (Aporna i serien Jordens djur, 1984). 

 

Bakgrund om gibbonfamiljen på Parken Zoo 

 

Parken Zoos vithandade gibbonfamilj, Hylobates lar, består av hanen Tarzan och honan Jane 

som viltinfångades i Laos 1974 och kom till Sverige 1975. Under de år som gått har det 

stadigvarande fötts en unge var 2,5 års mellanrum. År 2000 lever tre ungar med föräldrarna. 

Den äldsta, ET, är en hona, född 1990. ET skulle normalt sett ha lämnat familjen för länge 
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sedan men Parken Zoo har inte hittat någon make i passande ålder åt henne. Hennes roll i 

familjen är en storasysters och hon tar hand om de yngre syskonen, ET tillbringar också 

ganska mycket tid tillsammans med Jane och de putsar varandra mycket. Mellanbrodern  

Erik (vid studiens utförande kallad Erik/Elin p g a för tillfället okänt kön), född 1995,  

spenderar mycket tid sjungande i trädtopparna. Minstingen, som kallas Lillungen p g a  

okänt kön, är född 1997 och är fortfarande ganska bunden till modern, som efter ett 10-tal 

ungar vid det här laget är en erfaren mor. Lillungen är i regel aktiv och leker mycket och 

inbjuder ofta de andra i familjen till lek med varierande resultat. Jane är mor på heltid och 

håller ett öga på ungarna medan Tarzan mest sitter på en gren och inte upplevs som särskilt 

fysiskt aktiv. 

 

Material och metoder 

 

Studien genomfördes på Parken Zoo, Eskilstuna, i gibbonanläggningen under tiden  

2000-07-10--2000-09-29 dagtid mellan kl 08 och 10.  

Huset som gibbonerna lever i är en totalt 51 m
2
 stor byggnad uppdelad på två rum. Ett  

rum på 40 m
2
 med 5 m takhöjd där gibbonerna vistas under vintern är inrett med ett kläng- 

träd i mitten, lianer i taket, väggarna är målade som en regnskog och betonggolvet är täckt 

med barkflis. I hörnen av rummet finns två extra hyllor i olika höjd och friliggande tak- 

bjälkar för armgång. Ena väggen består av fönsterglas så besökarna i djurparken kan titta  

på aporna även när de är inne i huset. Det andra rummet är ett matrum på 11 m
2
. Under  

sommarhalvåret sover även aporna där under natten då tiden inomhus är kortare. Rum- 

met är inrett med ett klätterträd och fem hyllor placerade i varierande höjd i hörnen. Golvet  

är av naken betong för att underlätta rengöringen på morgonen. Från det stora rummet leder  

en dörr ut till en spång som går ut till en ö på 100 m
2
. Bredvid spången löper en betong- 

platta på gibbonhusets utsida på ca 2 m
2
. Över spången och betongplattan är det byggt  

ett tak där aporna kan söka skydd vid dåligt väder. På spångens sidor sitter också rep som 

aporna kan klänga i. På själva ön finns tre stora döda ekar, ca 5-6 m höga, som aporna 

använder som klätterträd. Mellan två av ekarna ligger ytterligare en stock på tvären ca 2,5 m 

över marken som fungerar som en brygga. Ön är täckt av gräsmatta och runt en av ekarna  

växer fem små enar. På ön finns också tre mindre stenar som är lagom för aporna att sitta  

på. På marken ligger också en gammal stor trädstock, ca 4 m lång. Numera finns också  

lianer uppsatta mellan träden. Själva ön omges av en vallgrav 3-8 m bred och 0,5–1 m  

djup med ett genomsnittsdjup på ca 75 cm för att förhindra att aporna smiter. I vallgraven 

finns Coi-karp.  

Gibbonaporna äter frukt, grönsaker, russin, fikon och diverse exotiska frukter, sly, rotfrukter, 

majs med ”blast” efter tillgång och vällinggröt serveras 3 gånger/vecka, kokta och råa ägg 

samt speciella pellets för apor. Den totala vikten mat under en dag är mellan 7-9 hekto/apa, 

dessutom har de fri tillgång till pellets. De har även tillgång till ”fodersök” på ön, sly och 

vällinggröt, ca 700 gram/gång till alla apor att dela på. Under tiden april-oktober släpps 

gibbonaporna ut kl 7-7.30 och tas in vid kl 19-20.30 då de också får huvudmålet med mat. 

Vid 12-tiden får aporna frukt av djurvårdarna som ett extra mellanmål inför publik. Under 

vintern får de huvudmålet på förmiddagen för att utnyttja dygnets ljusa timmar. På sommaren 

har Parken Zoo öppet veckans alla dagar kl 10-18 och det är också under den tiden som 

aporna träffar publiken.  

Studien skulle inte bara sträva efter ökad aktivitet hos aporna utan man ville också se om 

olika beteenden kunde lockas fram eller förändras vid olika berikningar. Första berikningen 

var permanent i form av lianer. Lianerna skulle ge tillfälle till fler flykt- och lekvägar mellan 

träden och samtidigt ge aporna tillfälle att gå armgång som de gör i det fria.  
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De andra berikningarna var temporära. Den första temporära berikningen bestod av kvistar 

och knoppar i form av sly av rönn, björk, asp och sälj som sattes in på ön. Detta ger en mer 

naturlig tillgång på blad då sly saknas på gibbonön och även ökad aktivitet då aporna var 

tvungna att klättra upp i träden för att komma åt bladen. 

Den andra temporära berikningen var mat med problemlösning i form av brädor med hål i 

som fylldes med färsk frukt och råa ägg. I princip är detta endast ett mer avancerat sätt att 

servera maten på som skapar sysselsättning under en längre tid. 

Den tredje temporära berikningen var uppspelning av gibbonapornas egen sång i inter- 

valler om 5 minuter sång och 15 minuter uppehåll för att ge aporna tid för respons. Detta  

för att imitera en grannfamilj och se gibbonfamiljens respons på detta. 

Den fjärde temporära berikningen bestod av att tygtigrar lades in på ön som leksaker. 

 

Observationsupplägg 

 

De tre första dagarna ägnade jag åt att lära mig skilja på aporna. Därefter följde fyra test- 

dagar med observationer för att se när aporna var som mest aktiva under dygnet. Observa-

tionerna gjordes i tre pass dagligen, ca kl 08-10, 12-14 och 16-18. Detta för att möjlig- 

göra att miljöberikningen kunde testas när aporna var som mest aktiva men också för att  

förhoppningsvis kunna framkalla eller ändra olika beteenden på ett tydligt sätt. Aporna  

var som mest aktiva kl 08-10 under dagen. Testdagar med tidsbudgetar av varje individ 

gjordes mellan kl 08 och 10 och då noterades en enskild individs beteende varannan minut. 

Vid miljöberikningen kunde denna procedur ej hållas p g a att aporna var fem till antalet  

utan istället observerades individerna i tur och ordning var 30:de sekund, dvs varje individs 

beteende noterades var 2,5:e minut. Aporna observerades fyra dagar i sträck vid varje berik-

ning vilket gav 48 observationer vid varje tvåtimmarspass med totalt 192 observationer för  

de fyra berikningsdagarna för varje individ. Utifrån tidsbudgeten sorterades apornas olika 

beteenden in under grupperna föda (äter eller manipulerar föda med munnen), kropps-

vårdande (plockar sig själv i pälsen), social (plockar/plockas i pälsen av en annan individ, 

kroppskontakt med annan individ, sång eller social lek med annan individ), inaktivitet (sitter 

still och tittar, ligger, sitter bredvid någon utan kroppskontakt) och övrigt aktivitet (träd-

klättrar, trädsvingar, armhänger i träd/lian, toalettbesök, står, går, springer, hoppar, under-

söker något aktivt, tittar aktivt mot något/miljöberikning, slår efter flygfä, gäspar, manipulerar 

något okänt, leker själv med något). 

 

Nollobservation  

 

Observation av aporna i uteanläggningen utan manipulation av miljön under fyra dagar för att 

få ett utgångsmaterial för jämförelse med de andra berikningarna. 

 

Permanent berikning, lian 

 

10-15 m långa grova rep gjordes i ordning till lianer genom att grov ståltråd flätades in i 

repen, detta för att lianerna skulle bli mer formbara och följsamma. Repen målades i grönt och 

brunt för att se så naturliga ut som möjligt. De sattes upp i ekarna på gibbonön med metall-

märlor. Lianerna lindades runt trädstammarna och hängdes upp mellan träden för att ge fler 

flykt- och lekvägar och också ge möjlighet till armgång som är ett naturligt beteende i det fria. 
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Temporär berikning, kvistar och knoppar 

 

Små tunna träd, ca 10 cm i diameter och ca 2,5-3 m höga, av rönn, sälg, asp och björk sattes 

in på gibbonön invid de tre torra ekarna och bands ordentligt fast. Det varierade lite vilken 

kombination av träden som sattes in beroende på tillgång.  

 

Temporär berikning, mat med problemlösning 

 

Träbrädor om ca 2 m längd, ca 12 cm höjd och 5 cm bredd sattes upp på störar som slogs ner 

ca 40-50 cm över marken på gibbonön. Brädorna genomborrades av hål i varierande storlek, 

1,6-3,0 cm diameter, så att aporna skulle kunna peta i hålen från båda håll av brädan. Hålen 

fylldes med färsk frukt (äpple, apelsin, plommon, banan och russin), oskalade jordnötter och 

råa ägg. 

 

Temporär berikning, sång 

 

Gibbonapornas egen sång spelades in med hjälp av en vanlig kassettbandspelare och mikrofon 

med ljudinfångningsutrustning. Bandspelaren gömdes sedan bakom närliggande buskar invid 

gibbonön och bandet med sången spelades upp och avbröts med en timer. Sången spelades 

upp i perioder om 5 min med intervaller av 15 min tystnad för att ge aporna tid för respons. 

 

Temporär berikning, tiger 

 

Fem vita tygtigrar, ca 20 cm höga, placerades på gibbonön, dels i träden och dels på stocken 

som ligger på marken. Ögon och morrhår hade tagits bort för att aporna inte skulle göra sig 

illa genom att kanske svälja ett öga. Att just fem tigrar lades in var för att varje individ skulle 

få var sin leksak och på det sättet undvika konkurrens aporna emellan. 

 

Resultat 

 

Nollobservation: 
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Permanent berikning, lian: 

 

 
 

Beteendefördelningen jämförs med nollobservationen. 

 

 

Temporär berikning, kvistar och knoppar:  

 

 
 

Beteendefördelningen jämförs med lianberikningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Jane Tarzan ET Erik/Elin Lillungen 

Beteendefördelning berikning lian 

Föda 

Inaktivitet 

Kroppsvård 

Övrigt 

Social 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Jane Tarzan ET Erik/Elin Lillungen 

Beteendefördelning berikning kvist 

Föda 

Inaktivitet 

Kroppsvård 

Övrigt 

Social 



12 

 

Temporär berikning, mat med problemlösning:  

 

 
 

Beteendefördelningen jämförs med lianberikningen. 

 

 

Temporär berikning, sång:  

 

 
 

Beteendefördelningen jämförs med lianberikningen. 
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Temporär berikning, tiger:  

 

 
 

Beteendefördelningen jämförs med lianberikningen. 

 

 

Total inaktivitetsprocent för alla individer vid alla berikningar: 

 

 
 

Diskussion 

 

Min förhoppning med denna studie var att kunna se en trend hos aporna där intresset för 

miljöberikningen minskade med ökande tid. Jag hoppades också aktivt kunna öka aktiviteten 

hos aporna genom de olika miljöberikningarna, enskilt eller i kombination med varandra.  

 

Noll: Grundobservation av individerna med det som fanns på ön innan berikning d v s gräs-

matta, stenar, enar, döda trädstockar samt en vallgrav som omgärdar den lilla ön. 
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Jane, Tarzan och ET är de individer som ligger högst i sin inaktivitetsprocent vid grund-

observationen. Jane ägnar sig istället mest åt att vara social efter inaktivitet medan Tarzan  

och ET ägnar sig åt övrigt. Erik/Elin ligger högst i sitt sociala beteende och Lillungen ligger 

högst i sin övrigtprocent men för båda individerna kommer sedan inaktivitet på andra plats. 

Lägst ligger de i sin procent för födohantering, även om Erik/Elin ligger högst av individerna, 

men det är inte så konstigt med tanke på att ingen föda aktivt presenterats för dem även om de 

naturligtvis alltid hittar småsaker och småkryp att äta i gräset och i buskarna. 

 

Gibbonapor ägnar mesta tiden i fritt tillstånd till att äta och att förflytta sig. Här får de födan 

vid speciella klockslag som sedan inte räcker särskilt länge och man kan ju tänka sig att 

förflyttningarna inom reviret sker för att söka föda av olika slag, försvara reviret mot anta-

gonister, leta bra natthärbärge etc. Aporna behöver på gibbonön inte förflytta sig särskilt långt 

för att nå födan när den presenteras, de behöver heller inte försvara sitt revir då det inte finns 

några antagonister att försvara det mot och natthärbärget har de i sin nattdel av huset så man 

kan ju tänka sig att den spontana aktiviteten som uppkommer i det fria starkt begränsas av de 

förutsättningar som finns för dem i deras inhägnad med kanske inaktivitet som följd istället. 

 

Lianer: Fungerar inte bara som klätterredskap utan också som gungor, att bita i och till att 

snurra upp ändarna på och leka med dem. Ger utlopp för liansvingande och ger också extra 

flyktvägar. 

 

Jane minskar sin inaktivitet något medan övrig aktivitet fördubblas. Tarzan ökar sin inaktivitet 

markant, likaså sjunker hans övrigtprocent markant samt att han ökar sin kroppsvård. ET ökar 

sin inaktivitet något samt minskar markant sina sociala beteenden vid lianberikning och ägnar 

en del av sin tid till kroppsvård. Erik/Elin ökar också sin inaktivitet markant samt att det 

kroppsvårdande beteendet går ner tillsammans med födobeteendet. Lillungen ligger kvar på 

samma inaktivitetsnivå som vid grundobservationen medan det övriga beteendet går ner men 

det sociala beteendet ökar. Intressant att se att det bara är för Jane som inaktiviteten markant 

går ner när lianberikning presenteras. Borde vara en rolig berikning där de får möjlighet till 

utlopp för sin naturliga armgång. Märkligt att inaktiviteten ökar för Tarzan, ET och Erik/Elin 

eller ligger kvar oförändrat, som för Lillungen, något jag inte hade förväntat mig.  

 

Kvistar och knoppar: Rönn, sälg, asp och björk, björk och asp minst populära, sälgen popu-

lärast (salicylsyran?). En berikning som räcker länge. Får utlopp för att tugga färska blad och 

kvistar, bryta kvistarna, leka med bladen och kvistarna, drar kvistarna efter sig, ger mat-

variation. Ger också stimulans till olika fysiska beteenden då en del sly sattes fast upprätt-

stående mot de torra stående ekarna och att andra lades på marken.  

 

För alla individer gör berikningen med kvistar och knoppar att födohanteringen naturligt- 

vis ökar jämfört med lianobservationen eftersom föda nu rent fysiskt presenteras för dem. 

Tarzan ligger fortfarande högst i inaktivitet även om den nu minskar markant men hans 

sociala beteende ökar vid denna berikning. Tarzans födobeteende ligger lägst av alla indi-

vider. Janes inaktivitet minskar något men ligger ändå ganska högt men födohanteringen  

ökar här markant på bekostnad av hennes sociala beteende. ET minskar sin inaktivitet  

något men ligger ändå högt i denna men fördelar de andra beteendena ganska jämnt mellan 

föda, övrigt och socialt beteende. För Erik/Elin minskar inaktiviteten markant, samtidigt sätter 

berikningen igång, förutom födobeteende, övrigt beteende som ökar. Hos Lillungen ökar 

födobeteendet markant, inaktiviteten ligger ganska konstant samt att det övriga beteendet 

markant går ner, troligen på bekostnad av födobeteendet. 
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Mat med problemlösning: Använder matbrädorna till att sitta på, springa på, hänga 

uppochner i, all mat i hålen populär t o m sådan mat som i vanliga fall inte faller aporna  

i smaken vid ordinarie matning. En berikning som räcker länge, gick till och från hela  

dagen och tittade och petade i hålen. Ger utlopp för ökad finmotorik när de petar i hålen,  

får söka i hålen efter maten (titta, känna, lukta), ökad kroppsrörelsevariation när de i olika 

ställningar försöker få ut maten ur hålen. Viktigt att maten som de får räcker länge att  

sysselsätta individerna med för att undvika onödig viktuppgång. Matbrädorna ger också  

en visuell stimulering genom att aporna aktivt går och tittar i hålen. Ger även en taktil 

stimulering genom att aporna aktivt petar i hålen, ger även smak- och doftstimulering.  

 

Tittar man speciellt på födobeteendet och jämför berikningen kvistar och knoppar med 

matbrädeberikningen så ligger födohanteringen högre eller på nästan samma nivå för alla 

individer vid berikning med kvistar och knoppar. Jag hade personligen förväntat mig att 

matbrädorna skulle stimulera födobeteendet mer än vad kvistar och knoppar gjorde men 

kanske har aporna en preferens för kvistar och knoppar. Jane, Tarzan och ET ligger högst 

 i sin inaktivitet även om de ägnar en del av tiden till födohantering, dock ej i samma ut-

sträckning som i jämförelse med kvistar och knoppar. Erik/Elin och Lillungen ligger högst 

 i sitt övriga beteende vid denna berikning. Här ökar Tarzan och ET sitt sociala beteende 

medan Jane ligger kvar oförändrat jämfört med lianberikningen, kanske söker sig individerna 

till varandra för att få hjälp med att få bort rått ägg ur pälsen, något som ingick i matbräde-

berikningen. Å andra sidan minskade Erik/Elins och Lillungens sociala beteende där de 

istället ägnar sig åt födobeteende. Lillungen ökar även sin övriga aktivitet i samband med 

berikningen, satt mycket på matbrädorna och klängde även mycket på dem och petade och 

tittade i hålen. Kroppsvården ökade även för Lillungen, ett resultat av att pälsen kommit i 

oordning och/eller blivit nerkletad av mat i samband med klängande på matbrädorna? 

 

Sång: Känner de igen sig själva och varandra på bandet? Ger utlopp för gruppering vid  

hot från annan familj. Får svar (?) vid sin egen sång. Den egna sången spelades in i ”ett  

svep”. När bandet började spelas upp så har inte jag någon indikation på var det hela bör- 

jar och slutar. Det hela blir kanske konstigt för aporna då sången eventuellt börjar abrupt  

mitt i för dem och slutar lika abrupt mitt i en avancerad duett som det mänskliga örat inte 

uppfattar.  

 

För Tarzan ökar inaktiviteten markant vid sång, kanske beror detta på att han använder  

mer av sin tid till att mer aktivt sitta still och spana/lyssna efter hot från andra gibbonapor  

(om än på band). För Jane ökar också inaktiviteten. Den sociala aktiviteten borde öka både  

för Jane och Tarzan då paren sjunger duett för att markera reviret men så är inte fallet utan  

här minskar det sociala beteendet, troligen p g a ökat inaktivitet (för att spana och lyssna  

efter eventuella inkräktare?). För ET minskar inaktiviteten vid sångberikning medan det 

övriga beteendet minskar samt att det sociala ökar något men födohanteringen ökar också 

markant. Borde kanske varit socialt beteende som ökat då ET är könsmogen och borde skaffa 

sig egen familj för länge sedan. Kanske upplever ET sången på bandet som ett hot och lugnar 

sig med ett födobeteende istället. Erik/Elins inaktivitet går drastiskt ner och beteenden som 

hör till gruppen övrigt och socialt utövas istället. Kanske ett svar på att han som hane aktivt 

genom sången söker efter en hona att bilda familj med då han nu uppnått könsmognad. 

Lillungens inaktivitet ökar samtidigt som det sociala beteendet minskar. Troligen påverkas 

Lillungen av sången men är kanske för ung för att förstå vad det hela handlar om, kanske 

minskar det sociala beteendet helt enkelt p g a att de andra individerna har fullt upp med sitt 

och att Lillungen inte har någon att interagera med vid just detta tillfälle. 
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Tigrar: Vita tigrar har kanske fel färg, gibbonanläggningen ligger precis bredvid de vita 

tigrarnas burar och det kanske gör att aporna upplever de små tygtigrarna som extra far- 

liga eller som ett hot. Fem tigrar d v s en tiger till var av aporna gav inte upphov till kon-

kurrenssituation. Ger utlopp för hotsituationer och lek. Anledningen till att inte en ap- 

docka lades in till aporna var för att inte utlösa ett omvårdnadsbeteeende. Här är ju också 

möjligt att borttagningen av ögonen hos tygtigrarna också kan påverka beteendet hos ap- 

orna då stirrande blick representerar ett hot men att de här tigrarna saknade ögon och där- 

för upplevdes annorlunda. 

 

Tarzans inaktivitet minskar i jämförelse med lianberikningen men ligger fortfarande högt 

samt att övriga aktiviteten ökar och det sociala beteendet minskar. Jane, ET, Erik/Elin  

och Lillungen ligger oförändrat eller ökar sin inaktivitet jämfört med lianberikning. ET 

minskar sin övriga aktivitet markant. Erik/Elins kroppsvård ökar i jämförelse med de  

andra aporna men är på samma nivå jämfört med lianberikning. Lillungen ökar i inaktivitet 

men minskar i övrigt och socialt beteende. 

 

Kanske ses tigrarna som ett potentiellt hot som aporna måste ha koll på aktivt med ökad 

inaktivitet som följd. Tigrarna knuffades ibland ner i vallgraven där aporna aktivt låg  

och betraktade de flytande tigrarna. Kanske var detta en egen utformning av miljöberik-

ningen alternativt att tigrarna skulle bort från ön. Tigrar är ju rovdjur och något aporna  

ska akta sig för, kanske spelar det ingen roll att tigrarna är små och ögonlösa utan att man  

ska hålla sig undan dessa i alla fall. 

 

Vad kan då sammantaget sägas om individernas inaktivitet och aktivitet. Jag har här jäm- 

fört resultatet från de olika temporära berikningarna med den lianberikningens resultat  

då denna var en permanent berikning och att lianerna ligger i bakgrunden och ”stör” vid  

varje temporär berikning som utförts. Varje individ har ju helt klart sin egen kurva som  

de håller tämligen konstant vad gäller inaktiviteten. Det är också intressant att se att vad  

man tror sig se vad gäller inaktivitet och aktivitet hos individerna inte alltid överensstäm- 

mer när en mer ingående studie görs. 

Jag hade förväntat mig att minstingen i familjen, Lillungen, skulle vara den som var mest 

aktiv men det är istället Erik/Elin som är mest aktiv av individerna. Lillungen kanske helt 

enkelt är för ung och kan möjligen tillbringa dagarna mycket med att ”se och lära” från  

de äldre och mer erfarna individerna i närheten. Erik/Elins aktivitet kan kanske tyda på  

att det är dags att lämna flocken och bilda sig en egen familj. Det är ju också möjligt att  

individerna ju mer de mognar och blir äldre inrättar livet i ett mer makligt tempo och att  

det är därför ET:s inaktivitets- och aktivitetsdiagram mer liknar föräldrarnas än de yngre 

syskonens. Jag hade också fått berättat för mig att Tarzan var väldigt inaktiv, vilket han  

ju faktiskt är men tittar man på Janes inaktivitetsdiagram så ligger också hon ganska högt  

i inaktivitet. Tarzan är dock den individ som hela tiden uppvisar den högsta inaktiviteten 

oavsett vilken berikning som presenteras, hans lägsta inaktivitetsnivå uppmättes faktiskt  

i nollobservationen d v s innan någon berikning alls hade tillförts gibbonön då han ägnar  

mesta tiden åt övrigt beteende. 

 

Avslutningsvis kan sägas att aporna ändå är aktiva 57% av tiden mellan kl 08 och10. Det 

finns tydliga skillnader i beteende mellan individerna. Det finns inte en ”universalmiljö-

berikning” som passar alla apor och som dramatiskt minskar varje individs inaktivitet utan  

en kombination måste till av olika miljöberikningar för att varje individ ska få utlopp för sina 

beteenden. Det är också intressant att se att en specifik berikning inte alltid lockar fram be-

teendet som var tänkt från början utan kan ge upphov till att andra beteenden triggas igång. 
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Inte heller kan man se någon trend hos aporna att de skulle tröttna på berikningarna allt efter-

som tiden går. Man kan ju också fundera över om inaktiviteten nödvändigtvis behöver spegla 

att de inte aktivt tänker och observerar även om det hela inte tar sig uttryck i direkt fysisk 

aktivitet. 

 

Tack till… 

Parken Zoo med dåvarande djurparkszoolog Stefan Jonsson i spetsen, djurvårdare och annan 

personal som engagerade sig i mitt examensarbete.  

Djurvårdarna som jag fick möjlighet att följa för en dag som en slags ”prao” för att få 

ytterligare insikt i hur jobbet i en djurpark fungerar. 

Universitetslektor Åke Forsberg på Mälardalens högskola som tog sig an att vara avslutande 

handledare för mitt examensarbete efter så många år. 

Sist men inte minst till Tarzan, Jane, ET, Erik/Elin och Lillungen: Ni kommer alltid att  

ha en speciell plats i mitt hjärta. 
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