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Innledning

Resultater

Når det gjelder resulatene og oppførselen til dyrene etter dette 

forsøket var det ikke helt hva jeg forventet. Jeg fant ingen tegn på 

en direkte reaksjon koblet til lyden, men intelligensen ble 

alikevel testet. Selvom klikkelyden ikke hadde noen 

dokumentert effekt har jeg merket en annen adferd i hvordan de 

reagerer på mat, særlig Morten og Yao. Nå når jeg kommer in på 

rommet og de hører jeg kommer inn kommer de som oftest 

begge to ut av gjemmestedene deres. De har gjort det noen 

ganger før, men nå oftere. Nå kom de begge ut av gjemmestedene 

og fram til glassdørene i buret for å se etter mat og for å være på 

utkikk. Dette kan være et tegn på assosiasjoner koblet til mat 

fordi de assosierer mat når jeg kommer inn i rommet. De andre 

dyrene jeg utførte prosjektet på, to hun leopardgekkoer 

(eublepharis macularius) og en dvergvaran (varanus

achanturus), hadde ingen endring i adferd. Trolig fordi 

hungekkoene akkurat har fått nytt bur og varanen ikke har så 

god appetitt. 

Diskusjon og konklusjon

Teori og framgangsmåte

Min ide om hvordan reptiler kunne trenes opp og hvordan de er villig til å 

gjøre forskjellige ting for å få noe de vil startet for 3 år siden. For 3 år siden så 

jeg en interresant video på youtube. Videoen handlet om en lace monitor 

(Varanus Varius) som hadde blitt trent opp. Denne varanen hadde lært seg å 

vinke til eieren sin fra buret sitt når den ville ut for å lufte seg. Dette satte 

tankene mine i spill. Hvor intelligente er dyrene mine, eller lever de bare på 

instinkt?

Først måtte jeg finne ut av hvordan jeg kunne teste intelligensen og 

konsekvenstenkningen deres, mat. Jeg bestemte meg for å bygge forsøket 

rundt mat. Jeg ville vite hvordan de tenker rundt mat og om de klarer å tenke 

lenge nok til å forstå hva som fører til mat, enten at jeg kommer inn i rommet 

eller noe annet spesifikt. Med dette i bakhodet over en lang stund kom jeg opp 

med ideen «matlyd». Tanken bak dette var at jeg skulle gjennom en spesifikk 

periode gjenta den samme lyden hver gang jeg matet dyrene for å så 

etterhvert sjekke om de kunne reagere på denne lyden alene. 

Så jeg satte i gang. Hver dag i en drøy uke gjentok jeg en spesifikk klikkelyd 

med tungen min hver gang jeg skulle fore dyrene. Jeg valgte å prøve med alle 

dyrene mine, men forventet mest respons fra skjeggagamen og han 

leopardgekkoen min, fordi de er mest matglade. 

Skjeggagamen «Morten» med kalsium og vitaminpulver på nesen. Født 16 juni 2017

Pogona vitticeps

Leopardgekkoen «Yao» på utkikk i buret sitt. Bilde tatt av tidligere eier

Største hun gekkoen som blir håndtert
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Jeg gjentok den eksakt samme prosessen hver gang:

1. Gikk inn i rommet når det var tid for mating

2. Hentet frem maten og matdyra

3. Åpnet burene til de dyrene jeg skulle mate

4. Klikket med tungen

Jeg tok meg tid med matinga og gjentok lyden mange ganger for 

størst mulig potensiell effekt. Jeg fulgte også mest med på 

skjeggagamen, Morten, og han gekkoen, Yao. 
Yao (euplepharis macularius) på kveldstid på utkikk etter mat

Kildehenvisninger

Som sagt var resultatet at de to mest matglade dyrene kom ut av 

gjemmestedene fordi de assosierer meg med mat. Dette viser noe om 

intelligens og instinkt, men å si om dette er fordi de bare automatisk tenker at 

lyd og bevegelse kan bety mat, eller om de klarer å tenke «der kommer han, 

han har med mat» er vanskelig å si.  Men å si at de kan tenke at det potensielt 

kommer mat når jeg kommer inn i rommet er ganske sikkert i og med at dette 

gjentok seg mange ganger. Jeg tror derfor at det er mulig å «lære» reptiler å 

assosiere spesifikke ting med mat og at derfor forsøket ville fungert bedre 

eller fullt om jeg gjentok dette over en mye lengre periode. Når det gjelder 

hvorfor de kom mer ut av gjemmestedene når de så meg tror jeg dette kan ha 

noe med at matrutinene ble. Mer faste under dette prosjektet, fordi vanligvis 

mater jeg litt mer her og der. 

Med tanke på min tilgang på en eksotisk dyrehage i kjelleren til 
faren min ville jeg utforske og teste. Vanlige kjæledyr som 
hunder og katter kan bli sett på som intelligente, hunder kan 
utføre utrolige triks som å åpne dører, spille skuespill og danse, 
mens katter kan trenes opp til å gå inn og ut av luka og være 
veldig glad i personlig kontakt. Men hvor smart er egentlig 
reptiler? Jeg satte dette som et mål å finne ut av, jeg ville finne 
ut hvor langt reptiler kunne tenke i konsekvenstenkning og 
hvordan man kan få de til å reagere når noe handler om deres 
høyeste prioritet, MAT!


