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De 5
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natur

KLOKA
KORPEN

KLOK SOM
EN KORP

planerar för
framtiden

Många använder uttrycket
”klok som en uggla”. Något
som egentligen är
missvisande. Ugglor kanske
inte är dumma i huvudet
men de tillhör inte de
smartaste fåglarna i vår
natur. Det gör däremot
korpen. Nya rön från Lunds
universitet visar att korpar
kan planera inför framtiden.
Något man tidigare trott att
bara människor och
människoapor klarar.
Korpar kan också komma
ihåg artfränder de inte
träffat på lång tid, de är
experter på sociala
hierarkier, kan trösta
varandra, samarbeta och
ägna sig åt avancerade lekar.

Vilka djur är egentligen
smartast? På senare år har
forskarna presenterat nya
spännande rön. Min egen lista
över de klyftigaste djuren i svensk
natur toppas av fem favoriter.
KRÅKOR ÄR INGA
HÖNSHJÄRNOR

Vår vanliga gråkappa – kråkan – måste också hamna
högt upp på listan över de mest klipska djuren.
Kråkor har visat sig kunna använda verktyg som
pinnar för att komma åt föda, härma ord och anpassa sig
till nya förhållanden. Ett exempel på det senare kommer
från Japan där kråkor hittat på ett nytt sätt att knäcka
nötter i tätbefolkade städer. De släpper sina nötter vid
trafikljus och låter passerande bilar krossa skalet.
Kråkorna har även lärt sig att det är mest riskfritt att
hämta nöten när det är grön gubbe.
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Nu när havstemperaturen blir
varmare händer det allt oftare att
delfinarten öresvin (kallas också
flasknosdelfin) dyker upp på Västkusten
och i Östersjön. Öresvinet har länge ansetts
vara ett av de smartaste djuren på vår jord
och är också den delfinart som oftast
används i delfinarier av typ Kolmårdens
djurpark. Öresvinet lär sig snabbt nya
tricks, löser problem och har ett högt
stående socialt liv där de hjälper varandra
vid till exempel jakt. De meddelar sig till
sina artfränder med klickljud, visslingar
och kroppsspråk och kan använda verktyg.
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VILDSVIN SMARTARE ÄN HUNDAR?

VARGAR KAN KÄNNA SAKNAD

Ja, det finns faktiskt forskare som hävdar att grisen är
mera skärpt än både hunden och katten. Enligt vissa
studier kan grisar lära sig nya uppgifter lika snabbt som
schimpanser. Vildsvinet, som spridit sig snabbt i södra och
mellersta Sverige, är tamgrisens anfader. Alla som jagat vildsvin
vet att detta är intelligenta djur som till exempel kan gå i
vattendrag för att villa bort förföljande hundar. Vildsvin är
extremt läraktiga och har ett utomordentligt luktsinne.
Troligen är de minst lika skickliga som hundar på att skilja på
olika dofter. (Foto: Shutterstock)

Vargar är definitivt mycket klipska djur. Den snabba
återkoloniseringen, som vargen gjort i många länder
i Europa, tror forskarna har underlättats av att den i
stor utsträckning börjat förflytta sig längs våra vägar
samtidigt som den på ett effektivt sätt undviker möten
med människor. Precis som tamhunden, som härstammar
från vargen, har vargar ett rikt socialt liv. De kommunicerar
med kroppsspråk, dofter och läten. Om ett av djuren i ett
vargpar dör har man sett att den överlevande kan
återvända till platsen där partnern dog och yla på det mest
hjärtskärande sätt. (Foto: Shutterstock)
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