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Environmentolenrichnìent. kloopo. beteende. otivitel. diurpqrkmiliö, koptivo diur

Pro grodun boseror sig pô tvÔ delor. ov vilko den fÖrsto s,k. teoretisko delen behondlor
ömnet environmentol enrichment (d.v,s. berikning ov coptivo djurs mi[Oer), medon
den senore s,k, empirisko delen berör den beteendeforskning i ömnet, som drfÖrdes
med HÖgholmens kloopor.

lntresset för environmentol enrichment vöcKes pô .l970-tolet. 
FromgÖngsriko

djurporker i USA och Europo utvecklode metoder fÖr qtt fÖrböttro djurens fysisko och
frqmför ollt psykisko fÖrhôllonden. UtgðngspunkTen fór miljöberikning ör ott reducero
s,k. oversivo beteenden, och fÖrse djuren med en noturenligore miljö, som uppmuntror
oktivo, orltypisko beteenden. En sÔdon miljö frömjor djurens hölso och reproduktion,
och fÖrser desutom publiken med oktivo djur, i en "verklighetstrognore" omgivning.

Klooporno ör smÔ Syd-Amerikonsko opor som tillhör slöktet Collithrichidoe. P,g.o. sin

ringo storlek hor desso mönskons slöklingor blivit populöro fÖrsöksdjur inom bôde
beteende- och biomedicinsk forskning. Detto foktum, tillsommons med den tilltogonde
explooteringen ov den Syd-Amerikonsko regnskogen hor lett till oit móngo orter
kloopor i dog ör ytÌerst hotode. De kloopor som finns i fôngenskop ör dörfÖr
reproduktivt vördefullo, och börförses med optimolo fÖrhôllonden,

UndersÖkningen i den empirisko delen utreder hur en berikning ov kloopornos
coptivo miljÖ pöverkor opornos beteende. Försöksgruppen bestod ov en fomilj
vittofssilkesopor. ov vilko den reproduHivo odutto honon. och hennes juvenilo
honligo ovkommo tjönode som iokttogelseobjekt, lndividerno observerodes under en
fyro veckors period, först i en oÞerikod och dÖrefter i en þerikod miljö, Resultotet
visode ott oporno mot förmodon inte vor signifikont oktivore i den berikode miljÖn,
men ott visso berikningsmetoder uppmuntrode oporno otf utföro sÔdono notufigo
beteenden, som inte observerots i en oberikod miljö.
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