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Sammanfattning 
 
Det här arbetet syftar till att undersöka om och hur födoberikning kan stimulera vitörade silkesapor att utföra högre frekvenser av naturliga 
beteenden samt att se hur aktiva aporna är och om de frivilligt visar sig för publik på djurparken. Födoberikningen gick ut på att erbjuda aporna 
mat på ett mer naturligt sätt istället för att enbart ge dem maten i matskålar. Dessutom syftar arbetet till att erbjuda aporna en näringsmässigt 
korrekt sammansatt kost. Studien utfördes på två grupper av vitörade silkesapor på Parken Zoo i Eskilstuna under perioden juni till september år 
2004. Undersökningen delades upp i tre perioder, under period 1 observerades aporna utan att någon födoberikning genomfördes. Under period 2 
introducerades födoberikningen stegvis samtidigt som kostens sammansättning ändrades. Under period 3 var all födoberikning införd och kosten 
som erbjöds var näringsmässigt korrekt. Vår studie visar att frekvenserna av naturliga beteenden ökade vid födoberikning, det vill säga ätbeteende 
minskade, födosöksbeteende ökade och aggressiva/revir beteenden minskade. Socialt/övrigt beteende och förflyttning skilde sig åt mellan de två 
grupperna. Aporna blev mer aktiva och var mer synliga för publik under period 3. Vår matstudie visar att det är viktigt att utvärdera apornas 
kostintag på djurpark eftersom risken är stor att de inte erbjuds och äter rätt proportioner av olika näringsämnen.  
 
Abstract 
 
The aim of this study is to examine whether and how food enrichment can stimulate the common marmoset to more frequently display natural 
behaviour patterns; also to see how active the monkeys are and if they voluntarily show themselves to the public in the zoo. The food enrichment 
meant offering food to the monkeys in a way more natural than simply providing it in bowls. In addition the aim is to provide a nutritionally 
balanced diet. The study was conducted on two groups of common marmosets in Parken Zoo in Eskilstuna from June 2004 to September 2004. 
The study was split into three periods. During period 1 the monkeys were observed without food enrichment. During period 2 food enrichment was 
introduced gradually while the diet changed. During period 3 all food enrichment was provided and the diet offered was nutritionally correct. Our 
study shows that natural behaviour became more frequent with food enrichment, that is, eating behaviour decreased, foraging behaviour increased 
and aggressive/territorial behaviour decreased. Social/other behaviour and motion differed between the two groups. The monkeys became more 
active and were more often visible to the public during period 3. Our feeding study shows the importance of evaluating the nutritional intake of the 
monkeys in a zoo, because of the risk that they are not offered or are not eating the right proportions of nutrients. 
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Sammanfattning 
 

Det här arbetet syftar till att undersöka om och hur födoberikning kan stimulera vitörade 

silkesapor att utföra högre frekvenser av naturliga beteenden samt att se hur aktiva aporna är 

och om de frivilligt visar sig för publik på djurparken. Födoberikningen gick ut på att erbjuda 

aporna mat på ett mer naturligt sätt istället för att enbart ge dem maten i matskålar. Dessutom 

syftar arbetet till att erbjuda aporna en näringsmässigt korrekt sammansatt kost. Studien 

utfördes på två grupper av vitörade silkesapor på Parken Zoo i Eskilstuna under perioden juni 

till september år 2004. Undersökningen delades upp i tre perioder, under period 1 

observerades aporna utan att någon födoberikning genomfördes. Under period 2 

introducerades födoberikningen stegvis samtidigt som kostens sammansättning ändrades. 

Under period 3 var all födoberikning införd och kosten som erbjöds var näringsmässigt 

korrekt. Vår studie visar att frekvenserna av naturliga beteenden ökade vid födoberikning, det 

vill säga ätbeteende minskade, födosöksbeteende ökade och aggressiva/revir beteenden 

minskade. Socialt/övrigt beteende och förflyttning skilde sig åt mellan de två grupperna. 

Aporna blev mer aktiva och var mer synliga för publik under period 3. Vår matstudie visar att 

det är viktigt att utvärdera apornas kostintag på djurpark eftersom risken är stor att de inte 

erbjuds och äter rätt proportioner av olika näringsämnen.  
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Abstract 
 

The aim of this study is to examine whether and how food enrichment can stimulate the 

common marmoset to more frequently display natural behaviour patterns; also to see how 

active the monkeys are and if they voluntarily show themselves to the public in the zoo. The 

food enrichment meant offering food to the monkeys in a way more natural than simply 

providing it in bowls. In addition the aim is to provide a nutritionally balanced diet. The study 

was conducted on two groups of common marmosets in Parken Zoo in Eskilstuna from June 

2004 to September 2004. The study was split into three periods. During period 1 the monkeys 

were observed without food enrichment. During period 2 food enrichment was introduced 

gradually while the diet changed. During period 3 all food enrichment was provided and the 

diet offered was nutritionally correct. Our study shows that natural behaviour became more 

frequent with food enrichment, that is, eating behaviour decreased, foraging behaviour 

increased and aggressive/territorial behaviour decreased. Social/other behaviour and motion 

differed between the two groups. The monkeys became more active and were more often 

visible to the public during period 3. Our feeding study shows the importance of evaluating 

the nutritional intake of the monkeys in a zoo, because of the risk that they are not offered or 

are not eating the right proportions of nutrients. 
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Inledning 
 
Anledningen till att vi valde att göra en djurstudie som examensarbete bottnar i vårt intresse 

för etologiområdet och intresse för att stimulera djur i mänsklig vård till ett mer naturligt 

beteende. Vi anser att det är viktigt att alla, som har djur i sin vård, försöker stimulera dem till 

ett mer naturligt beteende, därav valet miljöberikning inom etologiområdet. Enligt vår 

erfarenhet har många ungdomar ett intresse för djur och hur dessa hanteras, likväl har vi 

märkt att det finns barn som knappt vet hur en ko ser ut. Andra kan inte förstå att djur är 

levande varelser, liksom människan, och tar därför ut sina aggressioner på dem utan att inse 

att det är en oetisk och brottslig handling. Ett för oss aktuellt exempel på detta är den 

flamingo på Parken Zoo som före sommarlovet 2004 blev stenad av en pojke i 12-års åldern 

och därefter fick avlivas på grund av sina skador. En orsak till detta kan vara att etologi får för 

lite utrymme i dagens skola och det vill vi ändra på. Ett sätt som vi ser kan vara möjligt är att i 

större utsträckning samarbeta med djurparker och därför valde vi att studera ett vilt djur på en 

djurpark. 

 

Djurparker i västvärlden har enligt European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) sex 

centrala mål antagna av EAZA 25 september, 2004, som omfattar: 

 

1. Djurhållning som ser till djurens välfärd enligt EAZA:s riktlinjer. 

2. Bevarande av arter när det gäller mångfald genom att: 

- omdistribuera resurser till bevarandearbete. 

- engagera besökare i bevarandeprojekt och dess problem. 

- regelbundet dokumentera och utvärdera bevarandearbetet för att göra informationen  

  om effekterna av detta arbete tillgängligt för andra medlemmar av EAZA. 

3. Utbildning för att ge förståelse och kunskap om behovet av bevarandet av både 

djurarter och deras naturliga miljö. 

4. Forskning genom att stödja och uppmuntra sin personal till att: 

- samla in data. 

- utföra relevant forskning. 

- presentera och publicera resultaten av denna forskning. 
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5. Ansvar för rekreation för besökare, säkerhet för både besökare och personal samt 

miljömedvetenhet. 

6. Publicitets- och marknadsföringsetik, för att djurparksdjur som används vid 

marknadsföring inte på något sätt far illa eller framställs på ett negativt eller 

respektlöst sätt. 

(EAZA, 2004) 

 

Parken Zoo i Eskilstuna arbetar med och forskar om hur man kan miljöberika djur med hjälp 

av föda och miljö för att de ska få ett så naturligt beteende som möjligt, till exempel leta föda 

eller leka. Djurparkens filosofi är att djuren ska kunna återföras till sin naturliga vilda miljö. 

Det kan bara ske om djuren får möjlighet att utöva sina naturliga beteenden och tillgodose 

sina beteendebehov. Parken Zoo miljöberikar inte sina djur genom träning utan genom miljö- 

och födoberikning.  

 

Miljöberikning genom träning är enligt Young (2003) ett sätt att få djuren att utföra sina 

naturliga beteenden genom beteendestyrning. På så sätt tillgodoses djurens beteendebehov 

och det görs oftast med hjälp av belöning i form av mat då djuren gör rätt. Andra 

belöningssätt kan vara lek eller beröm. Ett exempel på miljöberikning genom träning är de 

delfinuppvisningar vi kan se på Kolmårdens djurpark, där delfinerna får en belöning då de 

utför vissa naturliga beteenden på kommando av djurtränaren.  

 

Inom miljöberikning försöker man ändra miljön för djur i fångenskap för att förbättra djurens 

levnadsvillkor, där hänsyn tas till artens beteendebiologi och naturliga historia. Genom 

miljöberikning lockas djurens naturliga beteenden och förmågor fram och på så sätt ökar 

djurens välfärd (Young, 2003). 

 

Kloaporna är den storleksmässigt sett minsta apfamiljen som består av silkesapor (vilka ofta 

kallas marmosetter) och tamariner. Silkesaporna på Parken Zoo i Eskilstuna, som består av 

dvärgsilkesapan (Cebuella pygmaea) och den vitörade silkesapan (Callithrix jacchus), är i 

dagsläget inte utrotningshotade. Dvärgsilkesapan har till alldeles nyligen ingått i 

bevarandeprojektet EEP (EAZA Ex situ Programme) inom den djurparksorganisationen 

EAZA som varit så framgångsrikt att det nu avbrutits. Bomullshuvudtamarinen (Saguinus 
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oedipus) som också finns på Parken Zoo är utrotningshotad och ingår i ett motsvarande 

projekt och behöver bevaras för att vid behov kunna återföras till sina naturliga miljöer. 

Eftersom vi i framtiden inte vet vilka djur som kommer att vara utrotningshotade är det viktigt 

att forskning bedrivs bland annat om hur vi kan födoberika apornas miljö i djurparken, för att 

den i så stor utsträckning som möjligt ska förbereda aporna inför en eventuell återsättning. 

Det är också viktigt att djur i djurparker får en näringsmässigt korrekt sammansatt kost som 

gör att djurens fysiska hälsa inte äventyras. Detta är viktigt i bland annat fortplantningssyfte, 

speciellt för arter som är hotade av utrotning. 

 

Kloaporna på Parken Zoo kan fritt välja att vara i en utomhusdel eller en inomhusdel, där de 

endast är synliga för publiken när de vistas i utomhusdelen. Det ligger i Parken Zoos intresse 

att få aporna att frivilligt vistas synliga för publiken, eftersom ett av djurparkens mål är att 

utbilda besökare och öka förståelsen för olika arters naturliga beteende och miljö. 

 

 
Figur 1 Bild av vitörade silkesapor i utomhusdelen av sin anläggning på Parken Zoo i Eskilstuna.  

Foto: Anette Hedvall Svensson. 

 

Vi vill att vår uppsats ska kunna läsas och förstås, inte bara av biologer och andra kunniga 

inom zoologi utan också av kollegor inom läraryrket. Därför har vi till vår undersökning valt 

att ge en bred bakgrund inom etologi, och framförallt inom miljöberikning. Eftersom vår 

studie handlar om miljöberikning genom födan, har vi i uppsatsen koncentrerat oss på just 

denna del av miljöberikningen. Vi har valt att studera den vitörade silkesapan (Callithrix 

jacchus) eftersom det på Parken Zoo finns två grupper av denna art. Vi anser att vi då får ett 
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säkrare resultat när det gäller förändringar i silkesapornas beteende, eftersom vi dels studerar 

fler individer men även två olika gruppstorlekar. Den ena gruppen består av fem individer och 

den andra gruppen av två individer.  
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Syfte och frågeställning 
 
Syftet med den här uppsatsen är att studera om och i så fall vilka effekter födoberikning har 

på silkesapornas beteende och aktivitet och om dessa effekter skiljer sig mellan de två 

grupperna. Ett annat syfte är att se om födoberikning påverkar silkesaporna att vara mer 

aktiva och synliga för publik i djurparken. Detta har vi gjort genom att utifrån nedanstående 

frågeställningar genomföra observationer. Syftet är också att undersöka om de vitörade 

silkesaporna näringsmässigt erbjuds och äter rätt kost samt att vid behov ändra kostens 

sammansättning.  

 

• Kan födoberikning av vitörade silkesapor stimulera till en högre frekvens av naturliga 

beteende vid födosök och ätandeaktivitet? 

• Kan man genom födoberikning minska frekvensen av aggressiva beteenden? 

• Ändras den tidsbudget aporna frivilligt väljer att vistas i utomhusdelen genom 

födoberikningen? 

 

5  



Födoberikning av vitörade silkesapor (Callithrix jacchus) i djurpark – En studie om vitörade silkesapors beteende och kostintag, samt hur de 
genom födoberikning kan stimuleras till ett naturligt beteende i djurpark 

Litteraturgenomgång/Tidigare forskning 
 

Etologi 
 
Etologi betyder läran om djurs beteende och orsakerna till det. Människans intresse för djurs 

beteende sträcker sig långt tillbaka. Grottmålningar som är upp till 15 000 år gamla visar att 

konstnärerna noga studerat djurens beteende, vilket förmodligen var nödvändigt för 

människans överlevnad bland annat eftersom djuren jagades för köttets och skinnens skull 

(Jensen, 1993; Campbell, Reece och Mitchell, 1999). Dessutom lärde sig människan att 

utnyttja djur både för att ha ständigt tillgång till kött och för att få skydd. Till exempel tämjdes 

den asiatiska vargen redan för 12 000 år sedan för att ge människan skydd och det första djur 

att tämjas för matens och den varma pälsens skull var det asiatiska fåret för ca 9 000 år sedan 

(Young, 2003). 

 

Många vetenskapsmän har under århundraden bidragit till etologins framväxt och en av de 

viktigaste av dessa vetenskapsmän var Darwin med sin evolutionsteori under 1800-talet. 

Studier av djurs beteende gick under förra sekelskiftet åt två olika håll. Dels behavioristerna 

som var inriktade på reflexer och inlärningsprocesser med förgrundspersoner som Watson och 

Skinner. Dessa studier skedde endast i laboratorier och då i huvudsak på råttor och möss. Det 

var den här inriktningen som dominerade i Amerika. Den andra inriktningen var den 

naturalistiska, som hade ett stort intresse för instinkter. Förgrundspersoner var främst 

Heinroth och von Frisch. Dessa studier skedde ute i naturen och det blev denna inriktning som 

anammades i Europa (Jensen, 1993).  

 

Enligt Shepherdson (1998) utvecklade Thorndyke och Watson ett paradigm i ett försök att få 

en vetenskaplig, objektiv syn på djurs beteende som gick ut på att endast händelser som kunde 

observeras och bli räknade spelade någon roll för vetenskapen. Djurs beteende ansågs vara 

relaterat till instinkter och yttre stimuli och eftersom det psykiska välbefinnandet inte kunde 

ses med blotta ögat ansågs det inte vetenskapligt. Shepherdson (1998) menar vidare att detta 

synsätt utvecklades vidare av Skinner och fortfarande ansågs djurs beteende vara automatiskt 

och beroende av instinkter. Synsättet blev alltmer kritiserat ju fler studier som gjordes på olika 

sorters djur eftersom många beteenden inte kunde förklaras med denna modell, som inte tog 
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hänsyn till djurens mentala förmågor. Shepherdson (1998) tar upp som exempel på beteenden 

forskarna inte kunde förklara med hänvisning till instinkter och automatik var komplexa 

sociala grupperingar, användande av verktyg för att få mat i det vilda, kommunikation mellan 

individer med mera. Det har lett fram till ett paradigmskifte där hänsyn till och förståelse för 

djurs mentala förmågor är en förutsättning för att kunna förklara djurs beteenden. Detta visar 

sig i dag genom att vi har ett annat synsätt på djur som hålls i fångenskap och miljöberikning 

har härmed fått en stor plats i djurparkers djurhållning (Shepherdson, 1998). 

 
If animals do have complex mental states, analogous in principle to our own, then they also may 

have similarly complex psychological needs. Of course, the extent and nature of these needs are 

likely to be highly species specific and very different from these of humans. (Shepherdson, 1998, s 

5) 

 

Efter 1930 var det framförallt Lorenz och Tinbergen som utvecklade etologin med sina teorier 

om djurens instinkter och genom många forskningsstudier i djurens naturliga miljö (Jensen, 

1993; Campbell et al., 1999). Det ledde till att behavioristerna och naturalisterna hamnade i en 

livlig debatt med varandra om huruvida det fanns beteenden som är medfödda, vilket 

hävdades av naturalisterna, eller som behavioristerna hävdade, att vad djur gör är reflexer och 

inlärt beteende. Debatten ledde till att ett samarbete mellan psykologer och etologer inleddes 

och förståelsen för både människors och djurs beteende ökade (Jensen, 1993). Tilläggas bör 

att Tinbergen, von Frisch och Lorenz tillsammans fick nobelpriset i medicin och fysiologi år 

1973 (Uddenberg, 2003). 

 

Etologin som vetenskap växte enormt efter andra världskriget, grenade upp sig och 

specialiserade sig i olika ämnesområden (Jensen, 1993). Att det var just efter andra 

världskriget som vetenskapsområdet växte kunde ha att göra med att människan då insåg 

betydelsen av att kunna försörja befolkningen utan att behöva importera kött från andra 

länder. Länder i Europa blev självförsörjande, som en del i ländernas säkerhet, på sin 

matproduktion och djurhållningen ökade enormt (Young, 2003).  

 

Etologin försöker besvara frågor om djurs beteende som är proximata och ultimata. Med 

proximata frågor menas närliggande frågor som ger svar på frågan om hur ett beteende 

orsakas och hur det kontrolleras. De ultimata frågorna är slutgiltiga och ger svar på beteendets 
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funktion (Jensen, 1993). Ett exempel på detta kan vara att undersöka varför många djur föder 

ungar på våren och försommaren och inte på vintern? Svaret på den proximata frågan skulle 

då vara att det beror på att dagarna blir längre och ljusare och att det utlöser ett genetiskt 

nedärvt beteende att det är tid att föda sina ungar då. Alltså vilka faktorer som orsakar just det 

beteendet. Den ultimata frågan skulle istället ge svar på beteendets funktion, det vill säga att 

det är lättare att föda upp ungar då tillgången på föda är stor och klimatet behagligt och att det 

beror på att evolutionen genom naturligt urval gjort att djur som fött sina ungar på vintern 

selekterats bort (Campbell et al., 1999). 

 

Miljöberikning 
 
Miljöberikning är en väsentlig del inom djurskötseln som syftar till att öka livskvaliteten på 

skötseln hos djur i mänsklig vård, genom att identifiera samt tillgodose de miljömässiga 

stimuli som är nödvändiga för att utlösa delar av djurens beteenderepertoar och därmed öka 

deras psykologiska och fysiologiska välbefinnande. Miljöberikning kan innebära en mängd 

nyskapande, fantasirika och fyndiga tekniker som försöker skapa en mer stimulerande, 

intressant miljö som kan hålla aktiva djur sysselsatta, och öka vidden och mångfalden av 

deras beteenden. En effektiv form av berikning, är födoberikning då man till exempel kan 

sprida ett djurs dagliga matranson i anläggningen, frysa in maten i isblock eller att gömma 

den, istället för att placera maten i en skål (Shepherdson, 1998).  

 

Forskning inom miljöberikning är främst inriktad på att karaktärisera, identifiera och 

utvärdera betydelsen av olika miljöberikningar och hitta de mest effektiva sätten att tillgodose 

djurens behov. Studier av djurs beteende är det viktigaste verktyget för att förstå vad djur gör i 

mänsklig vård och i vilt tillstånd och varför de beter sig som de gör. Att studera djurs 

beteende är så nära vi kan komma att fråga djuren direkt om deras välbefinnande och vad de 

föredrar (Shepherdson, 1998). 

 

I och med att många studier på djur i mänsklig vård och i det vilda har utförts, har nu 

miljöberikning fått en stor plats i till exempel djurparker och man har börjat inse vikten av att 

berika djurs miljö så att hänsyn tas till både djurens fysiska och psykiska hälsa. Djuren mår 

bättre om de har möjlighet att utföra beteenden som är naturliga för dem och som de skulle 
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utföra i vilt tillstånd. Enligt Shepherdson (1994; 1998) är dagens studier av miljöberikning 

utförda på ett vetenskapligt och systematiskt sätt och kan bidra till att tillgodose och förstå 

naturliga och psykologiska behov hos djur i mänsklig vård. Effekter av miljöberikning har 

studerats ända sedan 1960-talet och man har funnit att stresshormonet kortisol minskat 

avsevärt då djurs miljö har berikats, djuren mår även bättre både fysiskt och psykiskt. Den 

miljöberikning som gett bäst resultat för djurens välbefinnande är födoberikningen, där till 

exempel maten göms så att djuren får leta efter den (Shepherdson 1994; 1998). 

 

En forskare vid namn Neuringer visade i försök redan 1969 att djur i fångenskap, som fick 

chansen att välja mellan att söka efter sin föda eller få födan serverad, valde att söka efter den. 

Det kan bero på att vissa djur har ett biologiskt behov av att få utföra födosöksbeteende. 

Nekas djuren att utöva det beteendet kan det vara en orsak till att djur i fångenskap blir 

frustrerade och stressade (Mellen och Sevenich MacPhee, 2001). 

 

Shepherdson (1994) och Miller et al (1998) menar att en förutsättning för att kunna sätta 

tillbaka djuren i det vilda är att djuren kan få utlopp för sina naturliga beteenden i fångenskap. 

Beteenden är inte enbart genetiskt betingade utan påverkas också genom att djuren vistas i 

olika miljöer och då lär sig de beteenden som är nödvändiga för att överleva just där. Att till 

exempel veta vilken föda som är ätbar och hur den fångas, eller att föda upp sina ungar är ofta 

ett inlärt beteende som är beroende av den miljö där djuret vistas. Detta beteende förs sedan 

vidare generation efter generation. Om djuret istället vistas på en djurpark och inte kommer i 

kontakt med sådan föda det skulle ha ätit i det vilda, eller tas bort från sina föräldrar och föds 

upp för hand, lär sig inte djuret sådana beteenden som dess vilda släktingar behöver för att 

överleva (Shepherdson, 1994; Miller et al., 1998). 

 

Även om den främsta anledningen till miljöberikning är att öka det psykologiska och 

fysiologiska välbefinnandet hos djur i fångenskap, finns det andra viktiga och berättigade mål, 

åtminstone när det gäller djurparker. Förökning av hotade djurarter i fångenskap är ett viktigt 

verktyg för bevarandet av dessa arter. Miljöberikning kan öka reproduktionen hos djuren 

genom att erbjuda den sociala och psykiska miljö som behövs för ett framgångsrikt 

parningsbeteende och ge djuren möjlighet att föda upp sina ungar (Kreger, Hutchins och 

Fascione, 1998).  
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Vad är det som säkrar en god miljö i fångenskap? Snowdon och Savage (1989) har lagt fram 

tre kriterier som bör vara uppfyllda för att miljön ska anses som god: 

 

1. Djuren har en god fysisk hälsa och att de är fria från sjukdomar.  

2. Djuren lyckas föröka sig. Detta kriterium bör man dela in i två, förökning och 

uppfödning. Många djur i mänsklig vård lyckas föröka sig, men ungarna kan behöva 

födas upp för hand eftersom deras föräldrar inte klarar detta. Oftast får handuppfödda 

individer svårt att själva föda upp ungar eftersom en del av deras sociala utveckling 

saknas. Detta gäller alldeles speciellt för tamariner och marmosetter.  

3. Djuren har förmåga/möjligheter att skaffa sig sådana färdigheter som de behöver för 

att överleva i sin naturliga miljö (Buchanan-Smith, 1998). 

 

Startpunkten för att kunna skapa en god miljö för djur i mänsklig vård är att återskapa några 

framträdande drag av djurets vilda miljö och därigenom skapa möjligheter för djuren att 

utveckla färdigheter, som de skulle behöva i det vilda (Buchanan-Smith, 1998). 

 

Enligt Kreger, Hutchins och Fascione (1998) möter frisatta djurparksdjur många faror, såsom, 

rovdjur, konkurrens från artfränder och andra arter, svält, väder och vind, parasiter och 

sjukdomar. Till skillnad från sina vilda släktingar är djur födda i fångenskap ofta dåligt 

förberedda för de utmaningar som möter dem i det vilda. De kan sakna förmåga att känna 

igen, hitta eller få tag på föda, att fungera socialt med andra individer av samma art eller att 

känna igen och fly från rovdjur. Målet för djurparker som deltar i bevarandeprojekt med 

frisättning som uttalat mål, måste vara att ge djuren möjligheter att behålla de färdigheter och 

beteenden som de behöver för att överleva i sin ursprungliga miljö. Detta kan göras genom att 

bland annat låta djuren söka efter sin föda, såsom de skulle tvingas göra i det vilda (Kreger et 

al., 1998). Alla djur är anpassade till speciella miljöer och deras liv är begränsade av just den 

miljö de lever i (Gosling, 2003). Vid återutsättning till det vilda krävs därför mycket fler och 

större insatser än vad miljöberikning i en djurpark kan erbjuda. Det finns tre fundamentala 

krav på djurens nya naturliga miljö och det är enligt Owen-Smith (2003): 

 

1. Föda 
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2. Säkerhet 

3. Skydd 

 

Dessa krav kan inte behandlas var för sig, till exempel kan födobrist på ett ställe tvinga djuren 

att söka föda på ställen där faror hotar dem. Miljöberikning inför återutsättning måste därför 

vara specialiserade för just den plats där återsättandet ska ske (Owen-Smith, 2003). Animals 

introduced into a new environment must learn new habits, not only what plant types to 

consume but also where to find these at different times. (Owen-Smith, 2003, s 101) 

 

Enligt Kreger, Hutchins och Fascione (1998) har ätbeteende och ekologi visat sig vara mycket 

viktiga när man skapar berikningsstrategier för djur i sin vård. Djur i djurparker får oftast 

samma sorts mat vid samma tidpunkter och på samma plats varje dag. Tyngdpunkterna i valet 

av foderslag och hur det skall ges ligger på det näringsmässiga innehållet, foderkostnader och 

hur praktiskt och lätthanterligt det är för djurskötarna. Detta ger djuren endast möjlighet att 

äta födan, inte att söka, jaga eller att hantera den, vilket kan leda till stereotypa beteenden på 

grund av leda. Många av de mest lyckade berikningsprojekten har därför fokuserat på att 

presentera maten på intressantare, mer utmanande och naturliga sätt (Kreger et al., 1998). 

 

Födosöksbeteende ökar markant under perioder med minskad mängd föda, även utforskande 

beteenden, som lek, ökar. Detta medför att särskild vikt vid miljöberikning bör läggas på att 

tillfredställa dessa högre prioriterade, starkt inre motiverade, beteenden som rör ätande och 

tillvägagångssätt för att skaffa föda (Mench, 1998). 

 

Mellen och Sevenich MacPhee (2001) föreslår att en miljöberikningsplan sammanställs för 

varje enskild art, som människan har i sin vård, där hänsyn ska tas till djurens naturliga 

beteende och individuella historia.  

 
Ett av de största metodologiska framstegen inom ”djurpsykologin” är samtidigt ett av de banalaste: 

att erkänna att varje enskilt djur har sin egen historia och sina alldeles egna relationer till 

omgivningen. Det kan förefalla egendomligt att biologerna först under andra hälften av 1900-talet 

har tagit tillräcklig hänsyn till det självklara förhållandet att djur, precis som människor, är 

individer. (Uddenberg, 2003, s 250) 
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Mellen och Sevenich MacPhee (2001) anser också att det är viktigt att miljöberikningen 

baseras på den tid som djuren ägnar åt olika aktiviteter i vilt tillstånd (aktivitetsbudget). I 

denna miljöberikningsplan ska det också ingå att definiera djurets sociala och fysiska miljö i 

djurparker, djurvårdarnas roll för berikningen, födans sammansättning och hur den ska 

berikas. De menar att djurparker borde arbeta förebyggande med miljöberikning för att 

tillgodose djurens behov och välfärd och inte, som ofta är fallet, reagera först då djuren 

uppvisar onormala beteenden, inaktivitet och/eller stereotypier. 

 

Det kan vara svårt att klart definiera vilda djurs naturliga beteenden eftersom de kan variera 

beroende på hur miljön ser ut. Djur kan anpassa sig till olika miljöer och argument har 

framförts om inte miljön i fångenskap enbart är en ny miljö som djuren kan anpassa sig till 

(Shepherdson, 1998; Mellen et al., 2001; Young, 2003). Trots det borde djurs vilda beteende 

ligga till grund för miljöberikning hos djur i fångenskap (Mellen et al., 2001). Det är också 

bevisat att djurs välfärd ökar i och med miljöberikning och att onormala beteenden minskar, 

att skador på grund av aggressivt beteende minskar och att beteenden såsom social putsning 

och lek ökar vid miljöberikning (Young, 2003). 

 

Kloapor (Callitrichidae) 
 
Kloapor tillhör en familj av apor som heter Callitrichidae, dessa kallas Nya världens apor eller 

Plathyrrhines. Nya världens apor finns uteslutande i Central- och Sydamerika. Fossilfynd 

visar att apor först uppträdde i den Nya världen för ungefär 30 miljoner år sedan. Nya 

världens apor inkluderar, förutom silkesapor och tamariner, arter som ekorrapa och spindelapa 

med flera. Callitrichiderna har mycket gemensamt med andra av den Nya världens apor, som 

ekorrapan och spindelapan men har även flera drag som utmärker dem som en egen grupp:  

• De är små, har färre tänder, 32 mot 36  

• De har klor istället för naglar på alla tår och fingrar förutom på stortån som har en platt 

nagel.  

• De föder tvillingar, dock inte enäggstvillingar, oftare än endast en unge.  

• Deras svans saknar gripförmåga (Ruivo och Carroll, 2002; Lascola, 2004).  
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Vitörad silkesapa (Callithrix jacchus) 
 
Den vitörade silkesapan lever i tropiska regnskogar i den nordöstra delen av Brasilien. De 

försvarar ett revir, som kan variera i storlek mellan 5 000 till 65 000 kvadratmeter. På en dag 

kan en grupp av vitörade silkesapor förflytta sig 500 till 1 000 meter. Arten lever i varierande 

miljöer, men två kriterier måste vara uppfyllda. Tillräckligt många träd måste producera sav 

och kåda till mat åt aporna och det måste finnas tillräckligt med gömställen för skydd mot 

rovdjur, som rovfåglar och ormar (Lascola, 2004). Den vitörade silkesapan lever till största 

delen uppe i träden och går sällan ner på marken förutom för att leta efter insekter. Den tar sig 

fram genom att springa och hoppa på och mellan grenar (Parker, 1990; Ruivo et al., 2002).  

 

Den vitörade silkesapan har som fullvuxen en kroppslängd på cirka 12 – 15 cm, därtill 

kommer svansen som kan bli 29,5 – 35 cm lång. Kroppsvikten ligger mellan 280 och 350 

gram. Utmärkande drag hos den vitörade silkesapan är, vilket hörs på namnet, de vita 

örontofsarna och en vit färgmarkering i pannan, vilka dock fattas hos ungarna. Pälsen på 

huvudet är oftast mörkt brun, medan ryggen är mer gråbrun med ljusare ränder. Svansen är 

markerad med tydliga ljusare och mörkare ränder (Parker, 1990; Emmons, 1997). 

 

  
Figur 2 Bild av vitörad silkesapa på Parken Zoo i Eskilstuna. Foto: Pia Hedman 
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I det vilda varierar storlek och sammansättning av grupper. En grupp består oftast av 8-10 

individer, men kan variera mellan 3-15 medlemmar. Gruppens sammansättning kan bestå av 

flera honor och hanar, en hane och flera honor (haremsförhållande) eller en hona och flera 

hanar (polyandriskt förhållande). Vanligtvis är det bara ett par som reproducerar sig i 

gruppen, det är den högst rankade honan och hanen. Flera avkommor stannar kvar i gruppen 

och de äldre syskonen, både söner och döttrar, såväl som fadern hjälper till att föda upp 

ungarna (Ruivo et al., 2002; Lascola, 2004). I vilt tillstånd blir honan dräktig första gången 

när hon är mellan 18 och 24 månader, därefter föder hon ungar med ett mellanrum på 5-12 

månader tills hon är 8-12 år (Clarke, 1994). Efter parningen är honan dräktig i cirka 148 dagar 

och föder då oftast två ungar. Eftersom ungarna tillsammans kan väga så mycket som 40 % av 

honans vikt, krävs mycket energi för att föda upp dem. Skulle honan vara ensam om ansvaret 

för ungarna skulle endast ett fåtal överleva till vuxen ålder (Smuts, Seyfarth, Cheney, 

Wrangham och Struhsaker, 1987). 

 

I det vilda lever den vitörade silkesapan av trädutsöndringar som kåda och sav, löv, insekter 

såsom gräshoppor, cikador, syrsor och kackerlackor samt frukt (Ruivo et al., 2002; Lascola, 

2004). Valet av föda varierar beroende på årstid och tillgång på olika sorters föda. För att 

komma åt kåda och sav gnager silkesapan hål i trädens bark med hjälp av sina specialiserade 

tänder som är förstorade och anpassade till att gnaga hål i bark (Coimbra-Filho och 

Mittermeier, 1978; Ruivo et al., 2002).  

 

   
Figur 3 The marmoset's lower jaw is V-shaped with canines and incisors of equal length ("short-

tusked"). This even row of teeth make marmosets better at gouging holes in tree trunks to drink 

their sap. (Singapore Zoological Gardens Docents, 2000, s 3) 
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Kommunikation 
 
Silkesapan har olika sätt att kommunicera med artfränder: Med doftmarkeringar (feromoner), 

kroppsspråk och ljudsignaler. Reviret markeras med hjälp av sekret från körtlar, som sitter 

runt ansikte, hals och genitalier. Förutom att markera gruppens revir, tror forskarna att andra 

individer inom gruppen också kan få information om identitet, ålder och kön hos individen 

som avsatt sekretet (Ruivo et al., 2002). Feromoner kan registreras med luktsinnet, men det 

finns också vissa kemiska ämnen som endast registreras av ett sinnesorgan det så kallade 

Jacobssons organ, som sitter i gommen eller nedre delen av näshålan och som kan påverka 

vissa beteenden hos djuret (Jensen, 2001).  

 

Lascola (2004) menar att kroppsspråk är en viktig del i de vitörade silkesapornas sätt att 

kommunicera. För att se större ut vid aggression, lek, sexuell retning eller då de får syn på 

något de inte vet vad det är, reser sig håret på apans kropp eller på delar av den. Öronens 

hållning är också ett sätt att visa övriga medlemmar i, eller utanför, gruppen vilken 

sinnesstämning apan har. Vid aggression stirrar de på varandra, räcker ut tungan, reser sitt 

kroppshår, viftar med de vita tofsarna på öronen samt utstöter speciella ljud. Aggression leder 

inte ofta till slagsmål inom gruppen eftersom det oftast räcker att demonstrera styrka och 

självförtroende via kroppsspråk och ljud. Det går också tydligt att se olika sinnesstämningar 

genom apornas ansiktsmimik (Lascola, 2004).  

 

Den vitörade silkesapan har en rik ljudrepertoar, varav de vanligaste ljuden är visslingar, 

tjatter och gälla skrik men även andra ljud förekommer (Ruivo et al., 2002). Norcross, 

Newman och Confrancesco (1999) kunde registrera så många som 18 olika sorters visslingar i 

en undersökning gjord på vitörade silkesapor. Vissa ljud, så kallade matljud som är korta, 

skarpa och höga, förekommer enbart då en individ ser, fångar eller äter föda. En 

undersökning, beskriven av Vitale, Zanzoni, Queyras och Chiarotti (2003), som är gjord på 

fyra grupper vitörade silkesapor visade att dessa matljud ökade då silkesapan inte såg sina 

gruppmedlemmar, vilket antyder att dessa ljud förmodligen var ett sätt att locka dessa till den 

upphittade födan. Det finns också undersökningar som visar att matljud endast uppkommer då 

den vitörade silkesapan hittat föda som är mer önskvärd än annan föda (Vitale et al., 2003). 
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Näringsintag 
 
Det är viktigt för djurparker att tillgodose den vitörade silkesapans näringsmässiga behov för 

att få den att överleva och föröka sig. Forskning har visat att apor i mänsklig vård inte själva 

väljer att äta den föda som näringsmässigt är bäst för dem. De äter helt enkelt upp den föda 

som är godast först, vilken oftast är ganska näringsfattig och innehåller mycket socker 

(Crissey, Lintzenich och Slifka, 1998; Ullrey et al., 2003; Johansen, 2004). Studier på björnar 

i fångenskap visar att godsaker äts upp i första hand och föredras i jämförelse med mer nyttig 

föda (Baer, 1998).I det vilda lär sig ungarna att leta föda och välja föda som är ätlig framför 

oätlig, giftig föda. Apor i mänsklig vård som blir utfodrade tappar den förmågan (Forthmany, 

1998; Ullrey et al., 2003). Dessutom får djur i mänsklig vård ofta fel föda ur näringsmässig 

synpunkt (Forthmany, 1998). Johansen (2004) menar att apor i mänsklig vård visst erbjuds 

näringsmässigt bra mat, för det mesta, men att de dessutom erbjuds för mycket av till exempel 

frukt. Apan äter sig då mätt på det och ratar därför den nyttiga maten. En jordgubbe som 

belöning åt en liten tiggande silkesapa kan jämföras med att ge 8-10 kg frukt till en vuxen 

man. 

 

Ett vanligt missförstånd är att frukt och grönsaker som odlas som föda åt människor är likadan 

som den frukt och de grönsaker djuren äter i det vilda (Oftedal och Allen, 1996a). Johansen 

(2004) talade på sin föreläsning (Parken Zoo i Eskilstuna, 2004-08-19) om hur frukten som vi 

utfodrar apor med på djurparker innehåller mer socker och vatten i jämförelse med den frukt 

som aporna kan få tag i när de lever i vilt tillstånd. Den är oftast inte helt mogen då den äts 

upp, den innehåller inte lika mycket socker, mindre vatten och mer fibrer än den förädlade 

frukt vi människor har tillgång till (Ullrey et al., 2003; Johansen, 2004). Den förädlade 

frukten har dessutom vanligtvis ett lågt innehåll av både proteiner och kalcium jämfört med 

oförädlad frukt (Oftedal och Allen, 1996b). Dessutom är tillgången på olika sorters föda för 

djur i vilt tillstånd beroende av årstid och varierar därför (Baer, 1998; Ullrey et al., 2003). För 

att vara säker på att djur i fångenskap får i sig av den föda som är mer näringsmässigt 

balanserad ges som förslag att den födan utfodras på morgonen då djuren är hungrigare och 

istället ge godsaker som frukt på eftermiddagen (Baer, 1998; Crissey et al., 1998; Johansen, 

2004). Oftedal och Allen (1996b) menar om inte, eller tills djurparker kan kopiera den exakta 

säsongsbetonade och näringsmässiga variation av födan som djuren möter i det vilda, kommer 
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djur i mänsklig vård att ställas inför beslut rörande födoval, val som de inte är genetiskt 

betingade för. Djurparkspersonal har inget annat val än att ta dessa näringsmässiga beslut för 

de djur som de har i sin vård. Att fatta de rätta besluten är en grundläggande utmaning som 

möter djurparksdietister. När djur hålls i grupper är det vanligt att ge mer mat än vad djuren 

äter upp för att ge alla individer i gruppen tillgång till maten. Detta medför att djuren kan 

välja och vraka bland maten. Effekten kan bli att den mat som djuren verkligen får i sig är av 

en annan sammansättning än som var menat. För att avgöra hur mycket och vad djuren äter 

kan maten vägas innan den ställs in hos djuren och sedan vägs den mat som blir över efter 

måltiden. Detta är ett enkelt förfarande när det gäller ensamma djur. När djur hålls i grupper 

krävs det att det samtidigt utförs observationer för att se att samtliga djur får den mat de 

behöver (Oftedal et al., 1996b). 

 

Att fördela maten över en längre period under dagen och göra det svårare att hitta den 

stimulerar den vitörade silkesapan till ett mer naturligt beteende (Wissman, 2000). I det vilda 

spenderar vitörade silkesapor mellan 50-60 % av dagen med att söka efter föda. I mänsklig 

vård kan födointaget vara över efter bara ett par minuter om maten serveras i skålar (Rylands 

och de Faria, 1993). För att öka födosöksbeteendet, kan födan placeras i trädhål, utspridd på 

marken, gömd i halm eller hö och hela frukter med skal kan hängas upp på grenar för att 

efterlikna en mer naturlig miljö. Det är viktigt att gömma, hänga och lägga ut mat på många 

olika ställen i buren om det är fler apor som samsas om utrymmet, för att undvika aggression 

mellan individerna. Levande insekter, till exempel gräshoppor, syrsor, sophobaslarver och 

myror är också bra för att öka födosöksbeteende. Dessutom är insekterna näringsmässigt bra 

för aporna (Ullrey et al., 2003). Insekter är en bra proteinkälla (Rylands et al., 1993), men är 

fattig på kalcium (Oftedal et al., 1996a). Om insekterna som erbjuds bara är en liten del av en 

annars väl balanserad kost är detta inget problem (Oftedal et al., 1996a) 

 

En undersökning beskriven av Ullrey et al. (2003) visade att stereotypa beteenden minskade 

då vitörade silkesapor fick sina sophobaslarver i en automat istället för i en matskål. En 

insektsautomat kan tillverkas av ett PVC-rör eller ett bamburör, där hål borras i olika storlekar 

antingen så att apan får in sin hand och arm eller så att insekten kan krypa ut. Vidare beskriver 

Ullrey et al. (2003) en studie som visade att miljöberikning som ökade födosöksbeteenden 

föredrogs av aporna, i jämförelse med andra miljöberikningsåtgärder (Ullrey et al., 2003). En 
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undersökning gjord på lejontamariner (1989) av Molzen och French visade att när man 

introducerar nya födoberikningsmetoder spenderade aporna mer tid till att aktivt utforska sin 

omgivning och att söka efter föda. Tiden för ätande och drickande minskade, vuxna apor 

vilade mindre och social aktivitet som putsning minskade (Buchanan-Smith, 1996). 

 

Enligt rekommendationer från The National Research Council (NRC) för marmosetter och 

tamariner ligger det dagliga energibehovet på 150-160 Kcal/kg kroppsvikt. Det är viktigt at 

kosten innehåller mycket proteiner, ca 20 % av födointaget/dag baserat på torrvikt. En 

undersökning som gjordes 1988 visade att marmosetter började äta sin avföring då 

proteinhalten i födan var mindre än 6 %. Samma undersökning visade också att vitamin- och 

mineralbehovet var större hos dessa apor än hos människan (Crissey, 1998; Leus, 2002). Det 

är viktigt att inte vitamin C-nivån blir för vare sig för hög eller för, låg eftersom marmosetter 

är känsliga för järnrelaterade sjukdomar och vitamin C gör järn mer tillgängligt för kroppen 

(Johansen, 2004). Det är därför viktigt att inte ge aporna för mycket frukt eftersom den 

innehåller mycket C-vitamin  

 

Vitörad silkesapa (Callithrix jacchus) på Parken Zoo i Eskilstuna 
 
I Parken Zoo i Eskilstuna finns två grupper av vitörade silkesapor. I den ena gruppen ingår en 

fader med fyra ungar. Ungarna består av två syskonkullar med en hane och en hona i varje 

kull. I den andra gruppen finns ett syskonpar, en hane och en hona. Djurparken har för avsikt 

att flytta om honorna i de två grupperna för att undvika inavel. Det vill säga att de två 

systrarna i den stora gruppen flyttas över till hanen i gruppen med en hane och en hona. 

Honan i den gruppen flyttas över till pappan och sönerna i den stora gruppen. 

 

De två grupperna av vitörade silkesapor har var sin anläggning som består av en utomhusdel 

med en yta på ungefär 9 m2 och en inomhusdel, som är något mindre. Både inomhus och 

utomhusdelarna är utrustade med träd och rep. Repen är spända mellan träden och väggarna 

för att aporna ska kunna klättra, gå och springa på inredningen. Utomhusdelen, som är den del 

där vi studerat aporna har en vägg klädd med plankor som aporna kan krypa bakom. De tre 

övriga sidorna och taket består av ståltrådsnät. Anläggningen med fem individer gränsar på 

ena sidan till en bur med broknäbbstukaner och på den andra sidan till två kakaduor. Den lilla 
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gruppen med två individer gränsar till samma kakaduor på ena sidan, på andra sidan finns 

ingen bur utan där kan publiken komma nära nätet. Hanen och honan i den lilla gruppen hade 

nyligen bytt bur med kakaduorna eftersom silkesapshonorna hade skadat varandra genom 

nätet då de hade angränsande burar. 
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Material och metoder 
 

Förberedelser 
 
Den studie vi gjort på Parken Zoo i Eskilstuna har till stor del bestått av direkta observationer 

(Jensen, Algers, Ekesbo, 1986), baserad på observationsscheman (se bilaga 1). Detta 

observationsschema har vi tagit fram efter att ha studerat aporna under fem dagar i en 

förstudie och kommit fram till vad de olika beteendena innebär och kallas, det vill säga 

sammanställt ett etogram (se bilaga 2), vilket enligt Patel och Davidsson (2003) är en 

strukturerad observation. Om man vill studera speciella beteenden är en förstudie det bästa 

sättet att fastställa under vilka tider på dygnet som de beteenden man vill studera oftast 

förekommer (Crockett, 1996).  

 

Vi har även undersökt apornas aktivitet, inaktivitet och hur mycket de vistas inomhus. Med 

aktivitet menar vi den tid som aporna inte vilar eller sover. Detta medför att inaktivitet endast 

kan förekomma då aporna ägnar sig åt vissa beteenden inom socialt/övrigt beteende. Eftersom 

vi ville undersöka om aporna genom berikning kunde fås att frivilligt vistas mer tid synliga 

för publik tog vi med kategorin inne. 

 

För att göra korrekta hänvisningar har vi använt oss av Backmans Rapporter och uppsatser 

(1998) samt Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning (Patel et al, 2003). 

 

Tillvägagångssätt 
 
Gruppen med fem individer som vi observerade kallar vi i fortsättningen av uppsatsen för 

Femman och gruppen med de två observerade individerna benämner vi fortsättningsvis för 

Tvåan. 

 

Vi studerade aporna under 6 timmar/observationsdag jämnt fördelat på de tre tillfällen då 

aporna fick mat, vilket var vid ungefär samma tidpunkt varje observationsdag. Morgon 8-10, 
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förmiddag 11-13, eftermiddag 15-17. Detta för att minimera risken för att tidpunkterna för 

observationerna skulle påverka resultaten (Crockett, 1996). Att tidpunkterna varierade något 

berodde på andra händelser i djurparken, såsom sjuka, skadade djur eller djur som rymde, som 

påverkade djurskötarnas rutiner. Under vår förstudie märkte vi att de beteenden vi var 

intresserade av avtog ganska snart efter utfodringen och vi ansåg att två timmar/mattillfälle 

var tillräckligt för vår studie. Observationerna skedde 2-3 dagar/vecka under 12 veckor. 

Under observationsdagarna utförde vi intervallobservationer (Jensen et al, 1986) med en 

minuts intervall.  

 

Vi studerade var sin grupp samtidigt, observationerna påbörjades så snart djurskötarna ställt in 

födan till aporna, detta medförde att observationerna av de två grupperna inte påbörjades 

exakt samtidigt, det skiljde ungefär tre till fem minuter mellan observationernas början. Under 

hela studien observerade vi var sin grupp, en av oss observerade endast Femman och den 

andra observerade då följaktligen endast Tvåan. Dessutom noterade vi väderförhållanden samt 

temperatur vid varje 2-timmars observation. Vi noterade även stora förändringar i väderleken 

under varje 2-timmarspass. Om det under observationspassen hände något utöver de vanliga 

rutinerna, antecknade vi även detta. 

 

Studien (exklusive förstudien) baseras på sammanlagt 252 timmar totalt för båda grupperna 

med 15 120 observationstillfällen, det vill säga 7 560 observationstillfällen/grupp eller 126 

timmar/grupp. Då vi studerade de vitörade silkesaporna satt vi utanför utomhusdelen, vilket 

gjorde att vi endast kunde se de beteenden som aporna uppvisade då de frivilligt valde att vara 

i utomhusdelen. Aporna fick även sin föda utomhus, ingen födoberikning skedde i 

inomhusdelen. 

 

Dessa 12 veckor indelades i en förstudie på fem dagar och tre olika perioder med sju 

observationsdagar i varje period. Den första perioden bestod i att aporna fick sin föda utan 

någon födoberikning, med all föda sönderdelad i bitar, och serverad i matskålar. Vi gjorde 

inga ändringar i sammansättningen av den mat som aporna erbjöds, däremot vägde vi all mat 

som ställdes in till aporna samt den mat som togs ut. På detta sätt fick vi ett utgångsläge, som 

kunde jämföras statistiskt med de andra perioderna. Under period två, som var en 

tillvänjningsperiod, introducerade vi aporna för en födoberikningsmetod i taget. Efter att ha 
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studerat EAZA Husbandry Guidelines for the Callitrichidae (Carrol, 2002) och Callitrichid 

Husbandry Manual (Crissey et al., 1998) började vi ändra kostens sammansättning för att 

erbjuda aporna en mer näringsriktigt sammansatt kost. Under period 3 var alla 

födoberikningsåtgärder introducerade och användes dagligen. Dessutom fick vi draghjälp av 

en dansk veterinär och dietist, Kristina Johansen, DVM, Zoo Nutritionist, Ebeltoft Zoo & 

Safari, som vid en föreläsning på Parken Zoo i Eskilstuna den 19/8-2004 framhöll vikten av 

att aporna får en näringsmässigt rätt sammansatt kost 

 

Vi har genom Internet undersökt hur andra djurparker runt om i världen har födoberikat 

silkesapor och andra Callitrichider och utifrån detta tagit fram egna födoberikningssätt. Ett av 

kraven från Parken Zoo var att utrustningen skulle vara lätt att rengöra och hantera för 

djurvårdarna. Vi valde att använda oss av naturliga material såsom halm, bamburör, pinnar av 

sälg och stora grenar av sälg med friska löv.  

 

 

 
Figur 4. Bamburör med borrade hål att användas vid födoberikning av silkesapor. Hålen är ca 5 mm i diameter, 

och röret förseddes med en kork i den öppna änden. I röret placerades Sophobaslarver och röret placerades 

liggandes på marken (Bollen och Pappas, 2002). 

Illustratör Lina Hedman 
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Figur 5. Matskål där maten göms under halm att användas vid födoberikning av silkesapor (Bollen, 2002). 

Illustratör Lina Hedman 

 

 

 

 
Figur 6. Stelnad jelly på pinne fastsatt på sälggren för att användas vid födoberikning av silkesapor (Bollen, 

2002). 

Illustratör Lina Hedman 
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Figur 7. Bamburör med ett stort hål, cirka 5-10 mm i diameter. Dessa rör hängdes upp i trädgrenar i apornas 

inhägnader. I rören serverades syrsor (Wassel och Race, 1994) 

Illustratör Lina Hedman 

 

Djurvårdarna har utfört födoberikningen, det vill säga placerat maten i anläggningarna, detta 

för att skapa så lite stress som möjligt för aporna, samt för att få djurskötarna delaktiga i vår 

studie.  

 

Vi har försökt genom berikning av apornas föda få deras aktivitetsbudget (Rylands et al., 

1993) att mer likna den de skulle ha haft i vilt tillstånd. 

 

Statistik 
 
Vi har sammanställt våra observationer och presenterat dem i diagramform. Vi har valt att 

presentera våra totala resultat eftersom mornarnas, förmiddagarnas och eftermiddagarnas 

resultat inte skiljer sig nämnvärt från det totala. Vi har även jämfört och diskuterat utfallen av 

observationerna, samt gjort ett Mann-Whitney U Test på alla beteenden och på så sätt fått 

fram om resultaten är statistiskt säkerställda. Detta har vi gjort genom att använda oss av ett 

statistikprogram (StatSoft, Inc. 1993). 

 

Med ett Mann-Whitney U Test testas skillnad i medianvärden mellan två oberoende prov. Vi 

testade våra beteenden, till exempel ätbeteende under period 1 mot ätbeteende under period 
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två, samt ätbeteende under period 1 mot ätbeteende under period tre. På så sätt fick vi fram ett 

testvärde (U-värde), som behövdes för att räkna ut signifikansnivån (p-värde). P-värdet visar 

olika signifikansnivåer: p>0,05 = ej signifikant, p<0,05 vilket betyder mindre än 1 på 20, 

p<0,01 vilket betyder mindre än 1 på 100 och slutligen p<0,001vilket betyder mindre än 1 på 

1000. Ju mindre tal, desto högre signifikansnivå, det vill säga högre tillförlitlighet (Ejlertsson, 

1992). Vi har valt att endast jämföra period 1 med period 3 statistiskt, men redovisar ändå 

period 2 i diagrammen för att visa att det är viktigt att silkesaporna får tid att vänja sig vid de 

nya födoberikningsmetoderna, som i vissa fall kan vara förvirrande för aporna. Födointaget 

har vi valt att inte redovisa statistiskt överhuvudtaget eftersom vi anser att det intressanta i den 

undersökningen inte ligger i om förändringen av födointaget är signifikant. Det intressanta, 

enligt vår mening, med den undersökningen är att få silkesaporna att äta en näringsmässigt 

rätt sammansatt kost. 

 

Berikningsschema 
 
Vi utformade ett berikningsschema i samråd med djurparkschefen, där hänsyn togs till att 

berikningsåtgärderna skulle passa den föda som silkesaporna skulle utfodras med, dessutom 

satte djurvårdarna in stora grenar av sälg med friska löv i burarna. Grenarna fick vara kvar 

tills löven vissnat och byttes då ut mot nya friska. 

 
Tabell 1. Schema över silkesapornas berikning i Parken Zoo i Eskilstuna 

 

Mat morgon Berikningssätt 

Marmoset Diet, 
varje dag Blandas med halm i stor rostfri skål  

Grönsaker: 
morötter (råa), 
majskolvar (råa),  
bönor 
(konserverade), 

Hela grönsaker träs upp på ”pappershållare” med kork 
som stopp, hängs upp och ner med hjälp av buntband i 
träd, alternativt träs på grenar. 

Grönsaker, frysta Blandas med halm i stor rostfri skål 

Kokt ägg Blandas med halm i stor rostfri skål 

Mat förmiddag Berikningssätt 
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Frukt, delade i 
stora bitar eller 
halvor med skal,  
vindruvor i klasar 

Fästs på befintliga grenar eller med buntband, 
vindruvsklasar hängs upp med hjälp av 
buntband i grenar (se figur 8) 

Mat eftermiddag Berikningssätt 

Pellets Fri tillgång i rostfri skål som vanligt 
Jelly 
varje dag 

Smetas på grenar som fästs upp i träd med hjälp av 
buntband, får sitta kvar tills de är avätna 

Sophobaslarver 
ti, to, lö, sön I larvautomat som placeras löst på marken 

Syrsor 
må, on, fr I rund foderautomat som hängs upp i träd 

 

 
Figur 8. Vitörad silkesapa på Parken Zoo i Eskilstuna som äter av frukt som är upphängd i trädgren. Foto Anette 

Hedvall Svensson. 

 

Födointag 
 
För att kunna erbjuda de vitörade silkesaporna på Parken Zoo en näringsmässigt riktig kost 

studerade vi Callitrichid Husbandry Manual (Crissey et al., 1998), samt tog med synpunkter 

från dietisten som anlitades av Parken Zoo (Johansen, 2004) och överförde dessa kostråd till 

förhållandena för just de apor vi studerade. Föda som silkesaporna skulle äta i det vilda är här 

utbytt mot kommersiell föda med liknande näringsinnehåll. Vi ger förslag på olika foderslag 

inom frukt, grönsaker och stärkelserik föda. 
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Vi har räknat ut proportionerna för de olika kategorierna av föda för de två grupperna, 

Femman och Tvåan. Eftersom aporna under våra studier skulle stressas så lite som möjligt 

valde vi att beräkna ett medelvärde för apornas vikt istället för att väga varje individ för sig. 

Det skulle vara mycket stressande för aporna att fångas in och vägas eftersom de vanligtvis 

hanteras så lite som möjligt. Utifrån detta medelvärde har vi sedan beräknat hur mycket föda 

de olika grupperna skulle erbjudas. För att inte en eller några individer skulle bli utan någon 

av födokategorierna valde vi att erbjuda aporna lite mer föda (se tabell 2-5) än enligt 

rekommendationerna. 

 

Den vitörade silkesapan äter kåda, sav, frukt, löv och insekter i det vilda och det är viktigt att 

kategorisera dessa näringsmässigt och erbjuda mat ur samma kategorier till dem på 

djurparker. Det är också viktigt att ta hänsyn till individens vikt och hälsa vid utfodring 

(Crissey et al, 1998; Johansen, 2004). 

 

Totalt födointag/individ/dag ska uppgå till 24 % av kroppsvikten beräknat på matens våtvikt 

(Crissey et al, 1998). 

 

70 % Marmoset diet (burkmat), pellets, jelly, hippgröt, kokt ägg, nötfärs, 

(fortsättningsvis kallat Marmoset diet med mera) 

10 % Frukt 

  7 % Grönsaker 

  5 % Stärkelserik föda 

  8 % Insekter 

(Se även figur 9) 

 

Förslag på frukt: 
 
Äpple 

Banan  

Vindruvor 

Apelsiner 

Papaya 
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Blåbär 

Jordgubbar 

Ananas 

Grapefrukt 

Päron 

 

Förslag på grönsaker: 
 
Morötter 

Gröna bönor 

Gurka 

Grön paprika 

Zucchini 

Blomkål 

Konserverade bönor 

(Grönsakerna ska vara kokta, ångade eller tillagade i mikrovågsugn för att underlätta apornas 

matsmältning.) 

 

Förslag på stärkelserik föda: 
 
Majs 

Ärtor 

Potatis 

Kokt ris 

Kokt pasta 

Sötpotatis 

 

Vikten på en vuxen vitörad silkesapa ligger mellan 280 – 350 gram vilket ger ett medelvärde 

på ca 315 gram/individ. 

24 % av 315 gram = 75,6 gram föda/individ/dag 

75,6 gram föda x 5 individer = 378 gram föda/dag för hela Femman. 

75,6 gram föda x 2 individer = 151,2 ≈ 151 gram föda/dag för hela Tvåan. 
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Mat till båda grupperna/dag, fördelat på: 

 

Marmoset diet med mera 378 gram x 70 % = 265 gram för Femman 

  151 gram x 70 %  = 106 gram för Tvåan 

Frukt  378 gram x 10 % =  38 gram för Femman 

  151 gram x 10 % =  15 gram för Tvåan 

Grönsaker  378 gram x   7 % =  26 gram för Femman 

  151 gram x   7 % =  11 gram för Tvåan 

Stärkelserik föda 378 gram x   5 % =  19 gram för Femman 

  151 gram x   5 % =   8 gram för Tvåan 

Insekter  378 gram x   8 % =  30 gram för Femman 

  151 gram x   8 % =  12 gram för Tvåan 
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Figur 9 visar rekommenderat födointag för vitörad silkesapa enligt uträkningar gjorda från Callitrichid 

Husbandry Manual (Crissey et al, 1998). 

 

Vid varje mattillfälle vägde vi in den mat som djurvårdarna erbjöd aporna samt vägde ut den 

mat som blev över från föregående matning. För att väga maten använde vi en hushållsvåg av 
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märket EKS electronics med skala 5000 g +/- 5 g. Vikterna förde vi in i ett protokoll som vi 

tagit fram efter att ha sett vilken mat som aporna åt på Parken Zoo (se bilaga 2). Under period 

1 ändrade vi inte på maten som erbjöds utan registrerade bara det som erbjöds och åts upp. 

Eftersom silkesaporna får en blandning (frysta, tinade grönsaker) av stärkelserika grönsaker 

och vanliga grönsaker har vi valt att vid in och utvägning av maten, slå ihop de två 

kategorierna: grönsaker och stärkelserik föda. 

 

Under tillvänjningsperioden (period 2) började vi ändra på innehållet, eller rättare sagt på 

mängderna av den erbjudna maten, i samråd med djurparkschef, och veterinär på Parken Zoo, 

samt den anlitade dietisten, så att den till period 3 överensstämde mer med 

rekommendationerna här ovan. 
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Resultat 
 

Vi redovisar resultaten för våra undersökningar under tre rubriker: 
 

• Beteenden 
• Aktivitet/publiktillgänglighet 
• Födointag 

 
Under rubriken beteenden redovisar vi de förändringar i beteenden som silkesaporna uppvisat 
efter berikningen. De beteendekategorier vi tittar på är: 
 

• Ätbeteende 
• Födosök 
• Socialt/övrigt beteende 
• Aggressivt/revir beteende 
• Förflyttning 

(Se etogram, bilaga 2) 
 
Under rubriken aktivitet/publiktillgänglighet redovisar vi förändringar i apornas aktivitet när 
de är tillgängliga för publik och om aporna efter berikningen valt att vistas mer i 
utomhusdelen. 
 
Under rubriken födointag redovisar vi förändringar i födointag hos aporna efter att vi ändrat i 
tilldelningen av de olika födoämnena. 
 
Sist under varje rubrik gjorde vi en jämförelse mellan de två grupperna, Femman och Tvåan, 
för att se om det fanns skillnader och likheter i förändringar av beteenden, aktivitet och 
födointag. 
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Beteenden 
 

Femman Period 1, period 2 och period 3 
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Figur 10 visar beteenden för en grupp med fem vitörade silkesapor på Parken Zoo i Eskilstuna totalt (morgon, 

förmiddag, eftermiddag) under period 1 utan födoberikning, period 2 då födoberikning introducerades och period 

3 med full födoberikning. 

 

Ätbeteende minskade inte under period 3 i jämförelse med period 1 (U = 3347, p = 0,56), 

medan födosök ökade (U = 1668, p < 0,001). Även socialt/övrigt beteende minskade 

signifikant under period 3 i jämförelse med period 1 (U = 1597, p < 0,001), liksom 

aggressivt/revir (U = 2465, p < 0,001). Förflyttning ökade något, men ej statistiskt signifikant 

under period 3 i jämförelse med period 1 (U = 2953, p = 0,068). Sammanfattningsvis är 

förändringarna i födosöksbeteende, socialt/övrigt beteende och aggressivt/revirbeteende 

statistiskt säkerställda, medan ätbeteende och förflyttning inte är det. 
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Tvåan period 1, period 2 och period 3 
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Figur 11 visar beteenden för en grupp med två vitörade silkesapor på Parken Zoo i Eskilstuna totalt (morgon, 

förmiddag, eftermiddag) under period 1 utan födoberikning, period 2 då födoberikning introducerades och period 

3 med full födoberikning. 
 

Ätbeteende minskade ej under period 3 i jämförelse med period 1 (U = 3299, p = 0,47), 

medan födosök ökade (U = 2212, p < 0,001). Även socialt/övrigt beteende ökade under period 

3 i jämförelse med period 1 (U = 2559, p < 0,01). Aggressivt/revirbeteende minskade 

signifikant under period 3 i jämförelse med period 1 (U = 1143, p < 0,001), liksom 

förflyttning (U = 2260, p < 0,001). Sammanfattningsvis är förändringar i alla beteenden, 

förutom i ätbeteendet, statistiskt säkerställda. 
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Jämförelse mellan Femmans och Tvåans beteenden under period 3 och period 1 
 

Ätbeteendet ändrades inte för någon av grupperna (figur 10 och 11), medan födosök ökade 

under period 3 jämfört med period 1. Aggressivt/revirbeteende minskade för båda grupperna i 

period 3 (figur 10 och 11), minskningen var större för Tvåan än för Femman. Socialt/övrigt 

beteende skiljde sig däremot mellan de två grupperna i period 3: den ökade för Tvåan (figur 

11) och minskade för Femman (figur 10). Förflyttning skiljde sig också mellan de två 

grupperna under period 3, den minskade för Tvåan (figur 11) och ökade för Femman (figur 

10).  

 

Resultaten i de båda grupperna (figur 10 och 11) bekräftar varandra i ätbeteende, födosök och 

aggressivt/revir men motsäger varandra i socialt/övrigt beteende och förflyttning. 
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Aktivitet/publiktillgänglighet 
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 Figur 12 visar aktivitet och publiktillgänglighet för en grupp med fem vitörade silkesapor på Parken Zoo i 

Eskilstuna totalt (morgon, förmiddag, eftermiddag) under period 1 utan födoberikning, period 2 då 

födoberikning introducerades och period 3 med full födoberikning. 
 

Aktiv ökade under period 3 i jämförelse med period 1 (U = 1969, p < 0,001), medan inaktiv 

minskade (U = 813, p < 0,001). Tiden inne har förändrades inte under period 3 i jämförelse 

med period 1 (U = 3429, p = 0,75). Sammanfattningsvis är förändringarna under aktiv och 

inaktiv statistiskt säkerställda medan förändringar under inne inte är det.  
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Tvåan period 1, period 2 och period 3 
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Figur 13 visar aktivitet och publiktillgänglighet för en grupp med två vitörade silkesapor på Parken Zoo i 

Eskilstuna totalt (morgon, förmiddag, eftermiddag) under period 1 utan födoberikning, period 2 då 

födoberikning introducerades och period 3 med full födoberikning. 
 

Aktiv förändrades ej under period 3 i jämförelse med period 1 (U = 3018, p = 0,11), medan 

inaktiv minskade något under period 3 i jämförelse med period 1 (U = 2749, p < 0,05). Inne 

förändrades ej under period 3 i jämförelse med period 1 (U = 3229, p = 0,34). 

Sammanfattningsvis är endast förändringar under inaktiv statistiskt säkerställd, övriga 

förändringar är inte det. 
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Jämförelse mellan Femmans och Tvåans aktivitet/publiktillgänglighet under period 3 
och period 1 
 
Aktivitetsnivån har ökat för Femman under period 3 i jämförelse med period 1, medan 

inaktiviteten minskade hos båda grupperna (figur 12 och 13). Tvåan var mindre inaktiv under 

alla tre perioderna (figur 13) i jämförelse med Femman (figur 12). Procentuellt sett var Tvåan 

inne mer än Femman (figur 13 och 12). Grupperna bekräftar varandra under period 3 i 

jämförelse med period 1 (figur 12 och 13). 

 

 

 

37  



Födoberikning av vitörade silkesapor (Callithrix jacchus) i djurpark – En studie om vitörade silkesapors beteende och kostintag, samt hur de 
genom födoberikning kan stimuleras till ett naturligt beteende i djurpark 

Födointag 
 

I diagrammen har vi även lagt in procent erbjuden föda samt det rekommenderade födointaget 

för den vitörade silkesapan enligt uträkningar gjorda från Callitrichid Husbandry Manual 

(Crissey et al., 1998). Vi vill med detta visa läsaren att födans sammansättning inte bör avvika 

allt för mycket från rekommenderad mängd. Det är viktigt att inte bara proportionerna 

procentuellt sett är enligt rekommendationerna, utan det viktigaste är att mängden föda i gram 

som erbjuds aporna inte allt för mycket avviker från rekommenderat intag. Aporna äter mer 

av den föda som de föredrar, om de har möjlighet, vilket inte alltid är det näringsmässigt sett 

bästa valet. Det är viktigt vid läsning av diagrammen att ha i åtanke att det är procent av 

rekommenderad, uppäten och erbjuden föda som visas, inte mängd föda i gram. Det gör att 

det kan se ut som om aporna till exempel ätit mer frukt än de erbjudits, vilket självklart inte är 

fallet. Vi har valt att lägga till tabeller med rekommenderad, erbjuden och uppäten mängd 

föda i gram för att tydligare åskådliggöra födointaget. 
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Femman period 1 
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Figur 14 visar procent av rekommenderat födointag för vitörad silkesapa enligt uträkningar gjorda från 

Callitrichid Husbandry Manual (Crissey et al, 1998), en grupp med fem individer vitörade silkesapors födointag i 

procent på Parken Zoo i Eskilstuna under period utan ändringar i apornas födointag samt erbjuden föda i procent 

under samma period. 

 
Tabell 2 visar rekommenderad, erbjuden och uppäten mängd föda i gram hos en grupp av fem vitörade 

silkesapor på Parken Zoo i Eskilstuna under period utan ändringar i apornas födointag 

 Marmoset diet 
m.m. Frukt Grönsaker/ 

Stärkelserik föda Insekter 

Rekommenderad 
mängd föda 1855 gram 266 gram 315 gram 210 gram 

Uppäten mängd 
föda 785 gram  1805 gram 355 gram 25 gram 

Erbjuden mängd 
föda  1775 gram 2695 gram  530 gram  25 gram 

 

Femman åt under period 1, endast 26 % marmoset diet m.m. mot rekommenderade 70 %. De 

åt 61 % frukt mot rekommenderade 10 %, 12 % grönsaker/stärkelse vilket är enligt 

rekommendationerna och 1 % insekter mot rekommenderade 8 %. Sammanfattningsvis var 
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födointaget under denna period dåligt balanserat, förutom intaget av grönsaker och 

stärkelserik föda som nästan är enligt rekommendationerna.  

 

Femman period 3 
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Figur 15 visar procent rekommenderat födointag för vitörad silkesapa enligt uträkningar gjorda från Callitrichid 

Husbandry Manual (Crissey et al, 1998), en grupp med fem individer vitörade silkesapors födointag i procent på 

Parken Zoo i Eskilstuna under period då ändringar enligt rekommendationer, i apornas födointag, är genomförda 

samt erbjuden mängd föda i procent under samma period. 

 

Tabell 3 visar rekommenderad, erbjuden och uppäten mängd föda i gram hos en grupp av fem vitörade 

silkesapor på Parken Zoo i Eskilstuna under period då ändringar enligt rekommenderad mängd föda är 

genomförda 

 Marmoset diet 
m.m. Frukt Grönsaker/ 

Stärkelserik föda Insekter 

Rekommenderad 
mängd föda 1855 gram 266 gram 315 gram 210 gram 

Uppäten mängd 
föda 1170 gram 355 gram 380 gram 320 gram 

Erbjuden mängd 
föda  2145 gram  390 gram 565 gram 375 gram 
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Under period 3 åt Femman 53 % marmoset diet m.m. vilket är en stor ökning och förbättring i 

jämförelse med period 1 även om den ännu inte är helt i balans med den rekommenderade 

nivån. Fruktintaget har minskat ner till 16 % vilket är bra. Intaget av grönsaker/stärkelse och 

insekter ligger något över rekommenderad nivå. Sammanfattningsvis åt Femman mer enligt 

våra rekommendationer under period 3, även om födointaget ännu inte var helt perfekt. 

 

Tvåan period 1 
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Figur 16 visar procent rekommenderat födointag för vitörad silkesapa enligt uträkningar gjorda från Callitrichid 

Husbandry Manual (Crissey et al, 1998), en grupp med två individer vitörade silkesapors födointag i procent på 

Parken Zoo i Eskilstuna under period utan ändringar i apornas födointag samt erbjuden mängd föda i procent 

under samma period. 
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Tabell 4 visar rekommenderad, erbjuden och uppäten mängd föda i gram hos en grupp av två vitörade silkesapor 

på Parken Zoo i Eskilstuna under period utan ändringar i apornas födointag 

 Marmoset diet 
m.m. Frukt Grönsaker/ 

Stärkelserik föda Insekter 

Rekommenderad 
mängd föda 742 gram 105 gram 133 gram 84 gram 

Uppäten mängd 
föda 420 gram 1000 g gram 110 gram 5 gram 

Erbjuden mängd 
föda  745 gram 1260 ram 210 gram 5 gram 

 

Tvåan åt under period 1, 27 % marmoset diet m.m., vilket ligger långt under den 

rekommenderade nivån. Fruktintaget låg på 65 % av födointaget mot rekommenderade 10 %, 

vilket är alldeles för högt. Intaget av grönsaker/stärkelse låg på 7 %, vilket är 5 % lägre än 

rekommendationerna och insekter låg på knappt 0,5 % mot rekommenderade 10 %. 

Sammanfattningsvis var födointaget under denna period dåligt balanserat. 
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Tvåan period 3 
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Figur 17 visar procent rekommenderat födointag för vitörad silkesapa enligt uträkningar gjorda från Callitrichid 

Husbandry Manual (Crissey et al, 1998), en grupp med två individer vitörade silkesapors födointag i procent på 

Parken Zoo i Eskilstuna under period då ändringar enligt rekommendationer, i apornas födointag, är genomförda 

samt erbjuden mängd föda i procent under samma period. 

 

Tabell 5 visar rekommenderad, erbjuden och uppäten mängd föda i gram hos en grupp av två vitörade silkesapor 

på Parken Zoo i Eskilstuna under period då ändringar enligt rekommenderad mängd föda är genomförda. 

 Marmoset diet 
m.m. Frukt Grönsaker/ 

Stärkelserik föda Insekter 

Rekommenderad 
mängd föda 742 gram 105 gram 133 gram 84 gram 

Uppäten mängd 
föda 720 gram 145 gram 110 gram 135 gram 

Erbjuden mängd 
föda  1300 gram 180 gram 325 gram 230 gram 

 

Under period 3 låg födointaget av marmoset diet m.m. på 65 % mot rekommenderade 70 %, 

vilket är en väldigt bra i relation till rekommenderade 10%. Intaget av frukt har minskat från 

65 % till 13 %, vilket är bra. Intaget av grönsaker/stärkelse ligger något under 
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rekommenderad nivå och intaget av insekter ligger nu något över. Sammanfattningsvis åt 

Tvåan en diet som låg nära våra rekommendationer. 

 

Jämförelse mellan Femmans och Tvåans födointag 
 

Båda grupperna åt i stort sett lika lite marmoset diet m.m. under period 1, trots att båda 

grupperna erbjöds mer än vad de åt upp (figur 14 och 16). Under period 3 åt Tvåan marmoset 

diet m.m. mer likt vår rekommendation än vad Femman gjorde (figur 15 och 17).  

 

Båda grupperna åt för mycket frukt under period 1 (figur 14 och 16), medan de under period 3 

åt mer enligt våra rekommendationer, även om intaget ännu ej är helt perfekt (figur 15 och 

17).  

 

Under period 1 åt Femman grönsaker/stärkelse enligt rekommendationerna, medan Tvåan 

hade ett något lägre intag av dessa (figur 14 och 16). Under period 3 låg intaget av 

grönsaker/stärkelse något över rekommenderad nivå för Femman (figur 15) och något under 

rekommenderad nivå för Tvåan (figur 17).  

 

Intaget av insekter låg under period 1, hos båda grupperna, på en låg nivå (figur 14 och 16). 

Under period 3 låg intaget av insekter något över rekommenderad nivå för båda grupperna 

(figur 15 och 17).  
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Diskussion 
 
Vår forskning bygger på en kvantitativ metod där direkta observationer ingår. Eftersom vår 

studie berör beteenden hos djur är observationer ett användbart sätt att inhämta information 

och kunskap (Patel et al, 2003). Systematiska observationer och datainsamlande är nödvändigt 

för att göra framsteg inom djurparker och liknande djurhållande institutioner. Kvantitativa 

observationer är viktiga vid studier av djur för att utesluta personliga tolkningar eftersom 

enbart kvalitativa observationer kan ge oriktiga uppskattningar av vad som egentligen 

försiggår (Crockett, 1996). Man kan räkna med god reliabilitet då man använder sig av 

strukturerade observationer. Vi anser att även validiteten på vår undersökningsmetod är hög 

eftersom vi genom litteratur- och förstudier visste vilka beteenden vi skulle observera (Patel et 

al, 2003). Den observationsmetod vi använt kallas för intervallregistrering och den förutsätter 

att observatören gjort ett etogram där varje beteende omedelbart kan identifieras av 

observatören (Jensen et al, 1986). The observer must know the behaviour and terminology by 

heart, together with any necessary codes. (Jensen et al, 1986, s 46) Då vi gjorde vår förstudie 

och etogram blev vi säkra på vilka beteenden som hörde till de olika kategorierna, vilket 

gjorde att vi aldrig behövde tveka om vad det var för beteende vi såg under våra 

observationstillfällen.  

 

Alternativa tillvägagångssätt skulle ha kunnat vara att utföra indirekta observationer (Jensen 

et al, 1986) genom att montera upp kameror hos silkesaporna och sedan analysera 

videobanden. Fördelen är att vi då skulle kunna titta på ett beteende flera gånger. Nackdelen 

med den här metoden är att utrustningen är dyr och kan vara känslig för väder, vind och 

påverkan av aporna, samt att det skulle vara svårt att ha en sådan anordning på ett säkert sätt i 

silkesapornas burar och att det krävs att någon byter band regelbundet och sköter 

utrustningen. Detta, trodde vi skulle vara mer stressande för aporna än att vi satt utanför 

burarna. Dessutom anser vi att metoden skulle ha varit mer tidsödande, då vi skulle ha fått 

ansvara för skötsel och övervakning av utrustningen.  

 

Fördelen med vår metod var att vi lärde känna silkesaporna bättre i och med att vi satt på plats 

och kunde då se små nyanser i deras beteende. Dessutom hörde vi ljud runtomkring samt 

silkesapornas egen kommunikation med varandra. Vi hade även visuell kontroll på 
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silkesapornas omgivning och såg och hörde det i omgivningen, utanför anläggningen, som 

kunde påverka deras beteende. En annan fördel var att metoden var billig och ganska enkel att 

genomföra, eftersom det inte krävdes någon teknisk utrustning eller ombyggnation etc. 

 

Silkesaporna i vår undersökning ändrade sina beteenden (figur 10 och 11), även aktiviteten 

(figur 12) ändrades för Femman. De beteenden där vi kan se förändringar med stor signifikans 

för båda grupperna är födosöksbeteende, socialt/övrigt beteende och aggressivt/revir 

beteende. Aggressivt/revir beteenden minskade för båda grupperna och även andra studier, 

beskrivna av Young (2003), visar att aggressivt beteende minskar vid miljöberikning. 

Aktiviteten ökade för Femman, vilket stämmer överens med andra studier som gjorts av bland 

andra Buchanan-Smith (1996). 

 

Femman ägnade under period 3, 40 % av sin tid till födosök (figur 10), vilket är en stor 

ökning från endast 24 % under period 1. Tvåan ägnade 53 % av sin tid till att leta efter föda 

(figur 11), vilket också är en markant ökning från 40 % under period 1. Dessa resultat pekar 

på att silkesapornas tidsbudget för födosök efter födoberikningen närmade sig eller nådde den 

tidsbudget, 50-60 % av dagen ägnas enligt Rylands och deFaria (1993) till födosök, som 

silkesapor har i vilt tillstånd.  

 

Resultaten för de två grupperna skiljde sig åt för två beteenden (figur 10 och 11), 

socialt/övrigt, som ökade i Tvåan och minskade i Femman och förflyttning, som minskade för 

Tvåan och ökade för Femman. Att förflyttning minskade i period 3 jämfört med period 1 för 

Tvåan, tror vi kan bero på att silkesaporna efter berikningen inte hade ett så stort behov av att 

avpatrullera sitt revir. Ökningen av förflyttning hos Femman kan ha varit en följd av att av de 

sociala och övriga beteendena som Femman utförde under period 1 minskade och de blev mer 

aktiva.  

 

Att sociala beteenden minskar vid födoberikning är, enligt vissa studier (Buchanan-Smith, 

1996), vanligt. Andra studier visar på det motsatta, studier beskrivna av Young (2003) visar 

att sociala beteenden ökar vid miljöberikning. Ökningen av beteendet hos Tvåan (figur 11) 

tror vi kan bero på att de före berikningen var för stressade för att utföra dessa beteenden. Vi 

antar att Tvåan hade ett större behov av att kontrollera sitt revir eftersom de bara var två 
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individer i gruppen, vilket även kan ha varit en stressfaktor. Sannolikt har det att göra med att 

de nyligen blivit flyttade till en ny inhägnad. Tittar vi på Tvåans beteende i aggressivt/revir 

(figur 11) ser vi att den sjönk markant, vilket kan bekräfta vårt antagande. Femman däremot 

ägnade mycket tid åt lek och putsning under period 1 (figur 10), därför tycker vi det är 

naturligt att just socialt/övrigt beteende minskade under period 3. Efter berikningen kan vi se 

att tidsåtgången för sociala/övriga beteenden procentuellt sett är relativt lika för båda 

grupperna. Kanske är det så att båda grupperna nu nådde en mer normal nivå? 

 

Resultaten för Tvåan och Femman, när det gäller publiktillgänglighet, visar ingen signifikant 

ändring, men tendensen är ändå att silkesaporna i båda grupperna spenderade mer tid synliga 

för publik, vilket var ett av uppsatsens syften att undersöka. Under period 1 och 2 fanns större 

tillgång på frukt än under period 3 och ändå ökade aktiviteten och aporna valde att vara i 

utomhusdelen mer. Det tror vi har att göra med att aporna varit hungrigare, eftersom de inte 

fått lika mycket frukt under period 3 i jämförelse med period 1 (figur 12 och 13) och därför 

ägnat mer tid åt födosök. Mench (1998) menar att födosöksbeteenden ökar markant under 

perioder med minskat mängd föda. Våra apor fick inte minskad mängd föda men de fick 

mindre av den föda som de föredrog. Under period 3 hade silkesaporna en tidsbudget som 

mer liknar den de skulle ha i vilt tillstånd, vilket enligt Wissman (2000) är en effekt av att 

fördela maten över en längre period under dagen och göra det svårare att hitta den. Vi anser 

därför att förutsättningarna för att ett av djurparkens mål, utbildning, tillgodoses bättre efter 

födoberikningen.  

 

Shepherdson (1998) menar att, hur maten presenteras för djuren är en effektiv form av 

berikning. Det har gjorts försök som visar att djur som kunnat välja mellan att söka efter föda 

eller få födan serverad, har valt att söka efter den (Kreger et al, 1998; Mellen et al, 2001), 

vilket även vår matstudie bekräftar. Enligt Vignes et al (2001) minskade stereotypa beteenden 

när vitörade silkesapor fick sophobaslarver i en automat i stället för i en matskål. Att beröva 

djur möjligheten att söka efter, jaga eller hantera födan kan leda till att djur uppvisar 

stereotypa beteenden (Kreger et al, 1998). Ullrey et al. (2003) redovisar en studie där 

berikning inriktad mot att öka födosöksbeteende var den berikning som aporna i den 

undersökningen själva föredrog. Detta anser vi vara starka skäl för att lägga tid och kraft på 

att hitta olika sätt att presentera maten för silkesaporna, så att de får utlopp för sina behov av 
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att söka efter sin föda. Vår undersökning bekräftar mycket som tidigare undersökningar redan 

visat och visar dessutom behovet av att djurparker verkligen ser över sina djurs födointag. De 

silkesapor vi studerat fick under period 1 näringsmässigt fel kost och frågor som vi då ställer 

oss är: hur ser det ut på andra djurparker i Sverige? Får djuren den kost som de har behov av 

för ett hälsosamt och friskt liv, där de fysiologiskt sett kan lyckas att reproducera sig? Det 

skulle vara oerhört intressant att undersöka vidare om den saken, anser vi. 

 

Buchanan-Smith (1998) menar att startpunkten för att skapa en god miljö i fångenskap är att 

återskapa några framträdande drag av djurets vilda miljö och att skapa möjligheter för djuren 

att utveckla förmågor som de skulle behöva i det vilda. Vi tycker att vi, genom vår 

födoberikning, utvecklat de vitörade silkesapornas förmågor som de skulle behöva i det vilda 

såsom att till exempel ”leta” insekter ur rören på marken och genom maten som gömdes i 

halmen. Vi tycker även att en del framträdande drag av djurens vilda miljö tagits fram genom 

berikningen såsom frukt i träden och färska grenar med löv i burarna.  

 

Däremot anser vi att det går att göra ännu mer. Till exempel skulle stora syrsor kunna sättas in 

i inomhusdelens bottenmaterial. Dessa syrsor lägger då ägg och nya syrsor kläcks, vilket ger 

en självproduktion av levande insekter hos aporna. Levande träd skulle kunna planteras i 

burarna, istället som nu då det är lösa grenar med löv som sätts in. Vi har inte miljöberikat 

vattnet men det är också en idé att utveckla vidare, till exempel genom att låta vatten droppa 

ned på grenarna och löven från taket eftersom det naturliga sättet för silkesapan att få i sig 

vatten är att slicka vatten från löven. Det märkte vi också då vi studerade aporna eftersom de 

ofta slickade av vattendroppar från undersidan av vattenskålen eller från löven i utomhusdelen 

då det regnat.  

 

Vi valde i vår studie att kleta jelly på pinnar som vi satte fast på grenar i utomhusdelen. Detta 

byggde vi på att silkesaporna i vilt tillstånd gnager hål i trädens bark och sedan äter av sav 

och kåda ur hålen. Anledningen till att vi inte smetade jelly direkt i hål i barken var av rent 

hygieniska skäl. Jellyn som skulle bli kvar där skulle bli rutten eftersom det skulle vara svårt 

för djurvårdarna att göra rent dessa hål. Det skulle i sin tur kunna göra aporna sjuka. Men det 

finns alternativ även här, till exempel skulle hål kunnat borras i trädgrenar och PVC-rör sättas 

in som skulle kunna fyllas med sav- eller kådliknande ersättning (som finns att köpa) och 
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dessa PVC-rör hade kanske varit lättare att rengöra. Mycket mer finns att göra, men vi har 

genom vår studie påbörjat det arbetet hos de vitörade silkesaporna på Parken Zoo.  

 

Mellen et al (2001) menar att djurparker borde ha en miljöberikningsplan som baseras på 

varje arts aktivitetsbudget i det vilda, där även födans sammansättning och hur den ska 

berikas ska ingå. Vi har genom vår studie gjort en sådan miljöberikningsplan för de vitörade 

silkesaporna på Parken Zoo och anser att apornas välfärd därmed ökat. Det antagandet bygger 

vi på att aporna nu äter mer näringsmässigt riktig kost och utövar fler naturliga beteenden 

såsom födosök, liknande den aktivitetsbudget de skulle ha haft i vilt tillstånd, vilket också var 

ett syfte med denna uppsats. 

 

Crissey et al (1998), Ullrey et al (2003) och Johansen (2004) menar att det är viktigt för 

djurparker att tillgodose den vitörade silkesapans, liksom alla djurs, näringsmässiga behov för 

att få den att överleva och föröka sig. De menar också att forskning visat att apor äter upp det 

som de tycker är godast först, vilket oftast är näringsfattig kost med mycket socker, om de har 

valmöjlighet. Vår matstudie på två grupper bekräftar denna forskning. Under period 1 (tabell 

2 och 4) åt aporna sig mätta på all den frukt de fick, vilket gjorde att de inte åt tillräckligt av 

den mat som innehöll en mer näringsmässigt korrekt sammansatt kost. Trots att apan håller 

sig mätt på frukten och kanske ser välmående ut, bryts dess fysiologiska funktioner sakta ned, 

reproduktionsförmågan avtar och till slut avlider djuret av näringsbrist eller av sjukdom 

orsakad av för mycket C-vitamin, vilket Johansen (2004) påpekade i sin föreläsning på Parken 

Zoo. Under period 3 (figur 15 och 17) åt aporna frukt mer likt våra rekommendationer och det 

beror på att silkesaporna faktiskt inte fått mer frukt än så och det visar också att det är viktigt 

att inte servera extra frukt i berikningssyfte eftersom det är en föda aporna föredrar framför 

annan. 

 

Under period 3 åt Tvåan marmoset diet m.m. mer likt vår rekommendation än vad Femman 

gjorde (figur 15 och 17) och det tror vi kan bero på att Femman åt mer grönsaker och 

stärkelse som serverades ihop med marmoset dieten m.m. än vad Tvåan gjorde. Intaget av 

insekter låg under period 1 på en låg nivå (figur 14 och 16) hos båda grupperna, men då ska 

man beakta att insekter endast serverades tre dagar i veckan. Det är också viktigt att veta att 

de insekter som syns i diagrammen endast är de insekter vi har vägt. Aporna fångade även 
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”vilda” insekter i sina burar som därför inte syns i våra diagram. Ökningen kan dels bero på 

att insekter serverades varje dag och dels kan det bero på att insekter, precis som frukt är föda 

som aporna föredrar. Dessutom väckte insektsautomaterna apornas intresse.  

 

Femmans intag av grönsaker/stärkelse under period 1 (figur 14) är enligt 

rekommendationerna, Tvåan däremot hade ett något lägre intag av dessa under samma period 

(figur 16). Under period 3 låg intaget av grönsaker/stärkelse något över rekommenderad nivå 

för Femman (figur 15) och något under rekommenderad nivå för Tvåan (figur 17) vilket visar 

på vikten av att fortsätta arbetet med att få aporna att äta rätt. 

 

Vi håller med Oftedal et al (1996) om att djurparkspersonalen helt enkelt måste ta 

näringsmässiga beslut för de djur som de har i sin vård. Födointaget under period 3 bekräftar 

detta. Genom att helt enkelt inte ge aporna mer frukt än vad de näringsmässigt hade behov av, 

åt aporna mer av den mat som de enligt rekommendationerna skulle äta mer av, även om det 

ännu inte är helt perfekt. Ett av syftena med vår uppsats var just att undersöka om de vitörade 

silkesaporna näringsmässigt erbjöds och åt rätt kost, samt att vid behov ändra kostens 

sammansättning och vi kan säga att vi genom vår undersökning fått till en förändring och en 

förbättring hos våra två grupper då det gäller födointag. Det skulle därför vara väldigt 

intressant att forska vidare om just det. Hur ser apornas näringsintag ut om ett halvår? 

Kommer effekterna att kvarstå av födoberikningen eller blir aporna så vana vid berikningen 

att den inte längre är intressant? Om förändringar i beteenden inte är bestående, hur ofta bör 

då berikningen ändras för att den önskvärda effekten ska kvarstå? Är födoberikningen 

förenlig med djurvårdarnas dagliga skötsel av djuren eller är den alldeles för tidsödande för 

att fortgå då inte en undersökning som denna pågår? 

 

Felkällor och förslag på förbättringar 
 

Då vi gjorde vår förstudie och bestämde vad de olika beteendena innebar var vi överens om 

de olika kategorierna. Trots det kan kan det ha blivit olika tolkningar av vilken kategori ett 

beteende skulle tillhöra. Vi tror att den risken är ganska liten eftersom vi hela tiden förde 

diskussion om beteendenas funktion under studiens gång. 
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Vädret i Sverige är inte jämförbart med klimatet i nordöstra delen av Brasilien där aporna 

lever i vilt tillstånd.Väderförhållandena kan ha påverkat våra resultat eftersom vår 

undersökning endast har skett då aporna varit utomhus. Ett annat alternativ för att kanske få 

säkrare resultat skulle varit att använda sig av en mer kontrollerad miljö som inte alls 

påverkas av temperatur, väder och vind. Frågan är om det skulle blivit så mycket säkrare 

resultat eftesom apor i vilt tillstånd lever under växlande klimatförhållanden.  

 

Tvåan hade bytt inhägnad kort innan vi utförde vår undersökning och det kan ha påverkat 

resultatet under framförallt period 1. Det är dock inget vi med säkerhet vet, men visst hade det 

varit bättre om båda grupperna vistats lika länge i sina inhägnader.  

 

Vi noterade våra observationer med papper och penna för att sedan överföra datan till 

dataprogrammet Excel och statistikprogrammet för vidare behandling. Den mänskliga faktorn 

kan ha gjort att fel uppstått vid det överförandet men risken är inte särkild stor eftersom all 

data kontrollerades två gånger. En förbättring hade kunnat vara att använda någon form av 

hjälpmedel som till exempel Observer då data samlades in.  

 

Slutsatser 
 
Sammanfattningsvis visar vår studie att födoberikningen: 

• haft positiva effekter på silkesapornas beteende genom att aggressivt/revir beteende 

minskat och födosöksbeteende ökat.  

• haft positiva effekter på socialt/övrigt beteende där grupperna nu tidsmässigt liknar 

varandra, även om effekterna hos Tvåan varit större än hos Femman vilket vi 

diskuterat innan.  

• ökat aktiviteten hos Femman och båda grupperna tenderar nu att visa sig mer för 

publik än vad de gjorde i början av vår undersökning, vilket vi genom vår studie ville 

undersöka.  

• har påverkat tidsåtgången vid födosök och ätande att bli mer lik den aktivitetsbudget 

de skulle ha i vilt tillstånd, vilket också är en positiv effekt av födoberikningen.  
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Ett syfte var att se om och i så fall på vilket sett som födoberikningen kunde stimulera till att 

frekvenserna av naturliga beteenden blev mer lika de aporna skulle ha i vilt tillstånd. Vår 

studie visar att födoberikning påverkar frekvenserna i födosöksbeteende. 

 

Genom vår matstudie har vi också åstadkommit en stor förändring i de vitörade silkesapornas 

födointag på Parken Zoo. I början av vår studie åt aporna mest frukt och för lite proteiner, 

vilket inte är bra ur närings- och hälsomässig synpunkt. Ett av våra syften var att undersöka 

om aporna erbjöds och åt näringsmässigt rätt kost och vi kunde med stor glädje se att aporna 

efter vår matstudie åt mer näringsmässigt riktigt. 

 

Vi har genom arbetet med denna uppsats lärt oss oerhört mycket om vitörade silkesapors 

beteenden och kostbehov samtidigt som miljöberikning blivit en del av vår vardag. Det är inte 

utan att det är svårt att ens ge katten, hunden och råttorna mat i sina matskålar nu för tiden. 

Tankarna börjar vandra till hur vargen, vilda kattdjur och råttor gör för att fånga och leta upp 

sin mat innan de äter den och hur detta skulle gå att eftersträva i hemmet. Lyckliga är de djur, 

inklusive människan, som får utföra sina naturliga beteenden! 
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Bilaga 1 
 

Observationsschema 
 

Tid Bete- 
ende 

A 
Ätbeteende 

B 
Födosök 

C 
Socialt 

D 
Aggressivt 
revir 

E 
Annat 
beteende 

Aktiv Inaktiv Inne 
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Bilaga 2 
 

Etogram 
 
Ätbeteende Äter 

Slickar vattendroppar under vattenskålen 
Dricker ur vattenskålen 
Kryper mot annan individ och tar mat från 
denna 
Håller mat med händerna och äter 
Tar mat med munnen från skålen 
Tar mat med händerna från skålen 
Slickar av handen och fingrarna 
Tar larv, syrsa, vandrande pinne eller annan 
”vild” insekt (inte tilldelad av djurvårdare)  
Tjattrar medan den äter 
Tuggar i luften samtidigt som apan tittar mot 
maten 
Smiter undan med mat 
Äter av samma frukt som annan individ 
Tar mat från varandra 
Lämna mat till annan individ 

Födosök 
 

Smyger och hoppar mot insekt 
Gnager på bark 
Plockar barr från gren 
Plockar bland löv på grenar 
Krafsar med händerna i barr på gren 
Krafsar på grenar 
Biter på grenar 
Fixerar något med blicken (annat än 
observatör, andra individer eller publik) 
Tappar mat 
Letar på mark 
Tigger av annan individ eller publik 
Sitter på nätet spanar och kvittrar 
Smyger och spanar 
Drillande ljud då apan får syn på, eller fångar 
attraktiv mat såsom t ex insekt (matljud) 

Socialt/övrigt beteende Putsar sig själv 
Putsar annan individ 
Blir putsad  
Kvittrar 
Ligger tillsammans 
Ligger ensam 
Sitter i grupp (3 eller fler individer)  
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Sitter i par 
Sitter ensam 
Brottas i grupp, lek 
Sover flera tätt ihop 
Sover ensam 
Sover i par 
Kissar 
Kliar sig  
Gäspar 
Sträcker på sig 
Bajsar 
Piper 
Ligger på bolådor 
”jamar” (underdånighet) 
Busar/biter varandra, lek 
Parning 
Jagar varandra, lek 

Aggressivt- och revirbeteende Knäpper och fnyser  
Ryckiga hopp samtidigt som apan piper och 
fnyser  
Öppnar munnen stort, piper högt och vänder 
upp rumpan  
Högljudda skrik mot konkurrerande grupp, 
djurparkspersonal eller besökare 
Sitter på nät mot bur med konkurrerande 
grupp och utstöter rasslande ljud 
Tjattrar 
Sitter i träd och spanar runt omkring 
Gnuggar hakan, ansiktet samt pannan och 
sidan av huvudet mot trädgren och mot bolåda
Gnider genitalier mot trädgren 
Biter upp barken och doftmarkerar med 
genitalier 
Rycker till kvittrar högt 
Bråk om mat 
Upplåter ”hackande” ljud mot annan individ 
Räcker ut tungan 
Går eller springer med uppburrad päls 

Förflyttning Klättrar  
Springer  
Går  
Kryper bakom plankorna  
Kryper bakom plasten mot annan bur 
Drar sig utmed gren på magen 
Hänger från burtak av nät 
Förflyttar sig till utomhusdelen 
Förflyttar sig till inomhusdelen  
Hoppar 
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Bilaga 3 
 

Matprotokoll, morgonmål 
 
Datum Burkmat Frysta 
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Matprotokoll, förmiddag 
 
Datum Frukt 

1 
Frukt 
2 
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Frukt 
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Tappad 
frukt 
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Matprotokoll, eftermiddag 
 
Datum Larver Pellets Minimarex 
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