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Djur uppväxta i fångenskap visar sämre anpassning till livet i det vilda  

Piotr Kosma Rowinski 
 

Domesticering av djur började för cirka 13.000 år sedan med tämjande av hundar. Andra 

arter, som får, get, ko, svin, katt och även fisk följde därefter. Djurhållning tillsammans 

med jordbruk försedde mänskligheten med riklig och stabil matförsörjning och bidrog till 

framgångsrik utbredning av människan över hela jordklotet. Djurtämjande har också 

drastiskt förändrat djur som föds upp. Både selektionen för önskvärda egenskaper samt 

uppväxtmiljön har bidragit till utveckling av djur som var anmärkningsvärt annorlunda 

jämfört med deras vilda släktingar. Djur som hålls i fångenskap befinner sig ofta i mycket 

högre tätheter än vad som påträffas i naturen. De får mat regelbundet och ofta i överflödiga 

mängder, det finns inga predatorer och de behöver inte konkurrera för att para sig. De är 

också vana vid mänsklig närvaro och deras livsmiljö är ganska enkel. Alla dessa faktorer 

bidrar till trygga och förutsägbara levnadsförhållanden. En sådan miljö är mycket mindre 

stimulerande än vad den naturliga miljön är och det skapar markanta skillnader i beteende 

mellan djur i fångenskapen och vilda djur. 

Samtidigt är människans expansion så omfattande att den hotar överlevnad av 

vilda arter. Allt mer landyta omvandlas till åkermark, föroreningar ökar och 

klimatförändringar intensifieras. Vissa habitat har redan förstörts och flera arter har 

utrotats eller är hotade. Därför försöker man återinföra utrotade eller hotade arter med djur 

som avlas i fångenskap. Det har dock visat sig att djur som växt upp i fångenskap inte 

klarar de vilda förhållandena lika bra som vilda djur, och att de flesta dör snart efter 

frisläppandet. De uppvisar inte det beteende som krävs för att säkra överlevnad. Till 

exempel känner de inte igen den lämpliga maten, kan vara alltför försiktiga eller alltför 

modiga och aggressiva och därför svälta eller bli uppätna av predatorer.  

I mitt examensarbete undersökte jag hur tillväxtmiljö påverkar beteende hos 

zebrafiskar. Syftet var att  undersöka om vissa modifikationer i uppväxtmiljön kan 

producera mer naturlika djur. Fiskarna fördelades i akvarier med olika förhållanden när det 

gällde temperatur, födomängder och komplexitet i uppväxtmiljön. Det visade sig att fiskar 

som växte upp i akvarier utan inredning i form av grus och växter, precis som 

kommersiellt odlade fiskar, växte sig större och överlevde bättre än fiskar från akvarier 

med inredning. Å andra sidan så var fiskar som växte upp med grus och växter och fiskar 

som växte upp vid högre temperaturer modigare, mer aggressiva och mer aktiva. Min 

slutsats var att den höga temperaturen, 27°C, ökade matbehovet och att tillgången till mat 

kunde begränsas genom att falla ner mellan gruset. Det här skulle i sin tur öka 

konkurrensen om maten och bidra till utveckling av modigare och mer aggressiva fiskar. 

Resultaten tyder på att förändringar i uppväxtmiljön kan påverka produktionen av mer 

naturlika djur både positivt och negativt. Djur som växer upp i mer komplexa miljöer kan 

vara bättre på att hitta ny mat och konkurrera om maten, men samtidigt ökar risken att de 

kommer bli uppätna av predatorer. 

Det är varken praktiskt eller möjligt att helt återskapa den vilda miljön i 

fångenskap. Fler studier krävs för att undersöka andra faktorer som påverkar utveckling av 

djurs beteende i fångenskapen och efter frisläppning av avlade djur, som en del av 

artbevarandet. 


