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Att rulla på en rak linje – en lätt uppgift för en dyngbagge 

Navigering är viktigt för många olika djur. De flesta djurarter som kan navigera gör 
detta för att hitta hem till sina bon eller för att finna vägen tillbaka till ett bra matställe. 
Dyngbaggar däremot, navigerar till en plats där de aldrig har varit tidigare, för att 
gömma sin mat från andra hungriga dyngbaggar. 

Tänk dig ett stort fat med god mat när du inte har ätit på länge. Föreställ dig även att hela 
släkten också är hungrig och vill ha sin del av kakan. För att försäkra sig om en del av den 
goda maten gäller det att snabbt få med sig en bit därifrån innan den blir uppäten. 
Dyngbaggarna har löst det här problemet på ett väldigt bra sätt. Det har länge varit känt att de 
konstruerar en boll av sin föda som de sedan rullar iväg från dynghögen för att till slut gräva 
ned den en bit bort, gömd från konkurrenter. Man vet också att de har en förmåga att rulla på 
en rak linje bort från dynghögen. Genom att rulla på en rak linje försäkrar de sig om att de 
inte råkar rulla tillbaka dit de började. Dessutom är det det snabbaste sättet att komma bort 
från dynghögen. Det är även välkänt att när en dyngbagge har valt en riktning att rulla i 
behåller den samma riktning ända tills bollen har blivit nedgrävd. Men hur dyngbaggar väljer 
sin riktning har länge varit ett mysterium. 

För att finna svaret på gåtan har jag undersökt vilka faktorer som påverkar dyngbaggar när de 
väljer sin riktning. Eftersom dyngbaggars förmåga att navigera skiljer sig från andra djur 
skulle en djupare förståelse för deras orientering ge oss nya perspektiv på navigering i 
djurriket. I min undersökning fann jag att solens höjd på himlen och vindriktningen påverkar 
dyngbaggarna när de väljer vilken riktning de ska rulla i. Dyngbaggarna visade sig föredra att 
rulla medvinds på förmiddagen, medan de observerades rulla i riktning mot solen på 
eftermiddagen. Jag kunde även visa att dyngbaggarna troligtvis använder sig av polariserat 
ljus för att behålla samma kurs tills de gräver ned sin boll. 

Att rulla på en rak linje är inte en lätt uppgift. För att kunna föreställa sig att en liten 
dyngbagge kan göra det, kan man tänka sig en lindansare som vill hålla balansen på en lina. 
För att kunna hålla en rak kurs och inte trilla ned från linan kan det vara bra att fokusera på 
någonting, till exempel en fast punkt. Förmodligen är det precis så dyngbaggar gör. Genom att 
fokusera på solens position på himlen blir det genast mycket lättare och målet att gömma sin 
boll långt bort från andra hungriga dyngbaggar kan 
bli möjligt. 
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To roll in a straight line – an easy task for a dung beetle 
 

Ball-rolling dung beetles have been shown to roll along a straight line away from the dung 
pile, probably to avoid intense competition. However, little is known about the factors that 
influence roll bearing selection in dung beetles. Here, I present the results of my 
investigations into bearing selection in the diurnal dung beetle Scarabaeus nigroaeneus.  
 
The results show that the slope of the terrain, presence of landmarks, and competition do not 
significantly affect the choice of bearing, whereas the position of the sun and the wind 
direction has an effect on bearing selection. The effect of the position of the sun on bearing 
selection in the field did not completely match the results from laboratory experiments where 
the beetles selected their bearing in the presence of a light source positioned at different eleva-
tions. Nevertheless, both results indicate that the position of a bright source of light has an 
influence on bearing selection for the ball-rolling dung beetle.  
 
Furthermore, I show that the beetles use the sun as a cue to maintain a straight course once 
they have set out from the dung pile. 
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