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Å satse alt når døden truer? 

Det mest verdifulle for både mennesker og dyr er deres egne liv, ingen vil sulte i hjel, bli syke eller 
gamle. Samtidig hender det ofte at vi ender i situasjoner der vi må ofre oss selv fremfor familie. Hos 
enkelte fuglearter er det observert at gamle eller syke foreldre som kanskje ikke har mulighet til å 
overleve frem til neste hekningssesong bruker mye mer tid og energi på ungene fremfor hva de yngre 
foreldrene gjør. Hva er det som gjør at foreldrene ofrer sin egen energi, mat og dermed også helse på 
og heller å holde ungene varme og mette enn å hente mat til seg selv?  
 

I mitt studie ville jeg finne ut hvordan kajor (Corvus monedula) oppfører seg dersom de opplever i 
denne situasjonen. Siden kråkefuglene er kjent for å være smartest blant fuglene og vise 
oppfinnsomhet og intelligens 
tenkte jeg det ville være 
spennende å se hva de ville 
prioritere og om dette resulterte i 
en beteende endring.  

Jeg gjennomførte studiet i en 
kajkoloni ute på Revingefeltet i 
sydlige Sverige.   

Ved å vaksinere fuglene med et 
ufarlig kjemikalium ble de lurt til 
å tro at de var syke og ville 
oppvise en immunreaksjon på 
vaksinen i tiden under 
egglegging. Mitt håp var at 
følelsen av å være syk skulle føre til forandringer i beteende som jeg ville registrere blant annet ved å 
lese av hvor ofte fuglene gikk av og på eggene for å ruge, og forandringer i temperaturforandringer 
under rugningsperioden. Hadde jeg hatt tid ville jeg også gjerne sett hvor mye tid og energi fuglene 
brukte på å mate ungene.   
 
Så hva fant jeg ut?  
Jeg fant ingen tydelige bevis som kunne vise at kajorna oppførte seg som jeg forventet, selv om det 
var visse indikasjoner som viste at enkelte kunne ha en tendens var det umulig å si for sikkert.  Det 
som derimot var interessant var at fuglene som var vaksinert hadde mye dårligere klekningsfrekvens 
av egg i forhold til uvaksinerte fugler. Jeg tror det er en uventet konsekvens av vaksinen som viser at 
de følte av at de var syke men kanskje heller satset på å bli friske og heller å bruke mindre energi på 
eggene sine fremfor å investere mer i de slik teorien skulle tilsi.  
Kanskje kajorna vurderte risikoen for hva det skulle koste i energi å passe på barna samtidig som de 
var ”syke” som for dyrt i forhold til å heller satse på å bli friske i år for så å  legge nye egg til neste år? 
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Does the theory of terminal investment apply to incubating jackdaws? 
 

The terminal investment hypothesis is thought to be an adaptive response to maximize reproductive 
success following a heavy infection and this theory has been the subject of previous studies in 
different species. Most of these studies have concluded that, at least, there is a provable behavioral 
change in mothers, indicating that they act according to terminal investment. In this study, field data 
was obtained through capture and vaccination of jackdaws (Corvus monedula), either with keyhole 
limpet hemocyanin (KLH; antigen) or phosphate buffered saline (PBS; control group). Although the 
majority of the tests proved inconclusive there were strong indications showing that the birds altered 
their behavior as a consequence of the combination of vaccination and possible external stress factors. 
Also, the KLH vaccinated study group had a significant lower hatching frequency compared to the 
PBS control group. 
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