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Unormal hakkeadfærd ses nogle
gange hos strudse i fangenskab.
Fuglene retter deres hak mod dele
af inventaret eller ud i luften. Den-
ne adfærd kan være en konsekvens
af, at strudsene ikke er blevet akti-
veret under opvæksten. Formålet
med dette forsøg var at undersøge,
hvordan strudsekyllinger reagerer
på berigelse af deres hjemmemiljø,
og om berigelsen påvirker deres
hakkeadfærd. Berigelsen bestod af
både spiselige (kål) og ikke-spise-
lige (kogler og grene) objekter, for
at stimulere fødesøgningsadfærd
og øge miljøets kompleksitet.

Strudsens vilde liv
I naturen udruges 15-18 æg i en
rede, der alene består af en for-
dybning i jorden. De nyklækkede
strudsekyllinger kan forlade reden
allerede efter det første døgn og
lever i de første dage af blomme-
sækken, hvilket er almindeligt for
fjerkræ. I løbet af den første uge
begynder kyllingerne at hakke i
deres forældres friske afføring,
som er en tilgængelig nærings-
stofkilde, idet reden kan ligge
fjernt fra vand og føde. Samtidig
formodes det, at denne optagelse

af forældrenes gødning medfører
en form for naturlig immunisering
af kyllingerne.

Vilde strudse lever af græs, bær,
sukkulente planter, frø og blade fra
træer og buske. Der findes relativt
få undersøgelser af vildtlevende
strudses fødesøgningsadfærd,
men da fødeemnerne findes
spredt i landskabet, skal strudse
anvende en del tid på fouragering.

Strudse i fangenskab
Produktion af strudse i fangenskab
adskiller sig på mange områder fra
strudsens naturlige miljø. Dette er
især gældende for strudsehold i
Europa og Nordamerika, hvor tem-
peratur og vejrforhold gør det nød-
vendigt at holde de nyklækkede
strudse inden døre i de første
leveuger, oftest uden kontakt
til forældredyrene eller andre
voksne strudse.

I fangenskab fodrer man for
det meste strudsekyllingerne med
koncentreret fuldfoder, hvor den
daglige ration kan ædes i løbet af
ganske kort tid. Samtidig anven-
des sjældent halm eller lignende
strøelse, fordi det kan give anled-
ning til forstoppelse. Strudsekyl-

linger opdrættes således typisk
i et meget bart miljø i de første
leveuger, og stimuleres derfor
ikke på samme måde som
strudsekyllinger i naturen.

Kyllingemateriale og
indhusningsforhold
4 grupper á 20 strudsekyllinger
blev indhuset som daggamle
(dag 0) i 4 ens varmehytter på
9 m2.  Hytterne havde træplader
på gulvet, og disse dækkede også
et område umiddelbart uden for
hyttens åbning, som var afskær-
met af et plastikforhæng. Kyllin-
gerne fik adgang til sanddækkede
arealer på ca. 30 m2 pr. gruppe fra
dag 10. Sandarealerne hos 2 af de
4 grupper var berigede med:
• kål: et frisk overskåret kålhoved

blev tildelt dagligt
• kogler: 10 fyrretræs- og lærke-

træskogler, og
• smågrene: 10 pilegrene, 15-30 cm

Kyllingerne fik adgang til græs-
dækkede udearealer på 20 m2

på dag 18.

Adfærdsobservationer
Kyllingernes aktivitet og hakke-
adfærd blev registreret fra dag
10, hvor kyllingerne fik adgang til
sandarealerne. Udvalgte individer
blev observeret med jævne mel-
lemrum på dag 10 og 13, og  kyl-
lingernes fordeling i rummet
(varmehytte, træplade eller sand-
areal) blev registreret hvert 20.
minut i observationsperioderne.

På dag 17 blev strudse-
kyllingernes reaktion overfor 2
ukendte objekter, bestående af
blade fra planten syre (Rumex
acetosa) og strudsefjer fra voksne

Miljøberigelse
i form af kål
og kogler

Forsidefoto: Strudsekyllinger
(med adgang til kål) i Sydafrika
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strudse registreret i 30 minutter.
På dag 18 og 21 blev kyllingernes
brug af udearealet registreret. Ad-
færdsdata er korrigeret til det an-
tal sekunder, kyllingen var aktiv.

Resultater
Der var ikke forskel mellem de
2 behandlinger i det totale antal
hak pr. kylling:
• berigede: 12,1 hak pr. minut
• kontrol: 13,5 hak pr. minut

De 2 grupper strudsekyllinger
med berigelse i hjemmemiljøet
rettede en stor del af deres hakke-
adfærd mod berigelsen, særligt
kål, se figur 1.

Der var ikke forskel mellem
behandlingerne i antal hak mod
foder og vand. Foderforbruget i
forsøgsperioden fra dag 10-21
varierede mellem behandling-
erne, se figur 2.

Kontrolgrupperne rettede en
stor del af deres hakkeadfærd mod
træpladerne, der var placeret uden
for varmehytterne, se figur 1. En
del af kontrolkyllinger udviklede
desuden en særpræget manipula-
tion af plastikforhænget i åbnin-
gen til varmehytten, se foto, som
ikke forekom hos de berigede
kyllinger.

Der var ingen forskel mellem
behandlingerne i andelen af kyl-
linger uden for varmehytten det
første døgn efter tildeling af berig-
else på dag 10, mens der var be-
tydelig forskel på dag 13:
• kontrol:

87% uden for varmehytten
• berigede:

100% uden for varmehytten

På dag 13 var der desuden en
større andel af kontrolkyllingerne
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Figur 1. Fordelingen af hak mod foder, vand, inventar, andre
kyllinger og miljøberigelsen

Figur 2. Optagelse af foder og kål for kyllinger på de
2 behandlinger
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Grøn Viden indeholder informationer
fra Danmarks JordbrugsForskning.

Grøn Viden udkommer i en mark-, en
husdyr- og en havebrugsserie, der alle hen-
vender sig til konsulenter og interesserede
jordbrugere.

Abonnement tegnes hos
Danmarks JordbrugsForskning
Forskningscenter Foulum
Postboks 50, 8830  Tjele
Tlf. 89 99 10 10 / www.agrsci.dk

Prisen for 2003: Markbrugsserien kr. 222,
husdyrbrugsserien kr. 162 og havebrugs-
serien kr. 137.
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uden  for varmehytten, der op-
holdt sig på træpladen:
• kontrol: 57%
• berigede: 41%

De berigede kyllinger var hur-
tigere end kontrolholdene til at
nærme sig det ukendte objekt,
og de hakkede mere mod det, når
det drejede sig om bundter af syre,
hvorimod der ingen forskel var
mellem holdene, når det ukendte
objekt var fjer fra voksne studse.
Sidstnævnte skabte stor aktivitet
hos alle holdene, hvor kyllingerne
skiftedes til at løbe med en fjer i
næbbet, efterfulgt af en mindre
skare af holdfæller, se foto. Voksne
strudsefjer vil formodentlig være
en bedre miljøberigelse end grene
og kogler. Det bør dog undersøges,

hvorvidt adgang til fjer fra voksne
kan føre til fjerpilning, når kyllin-
gerne bliver større.

De berigede kyllinger var hur-
tigere til at komme ud på udeare-
alet og blev længere tid ude end
kyllinger fra kontrolholdene. An-
delen af kyllinger på udearealet
faldt fra 70% på den første dag
med adgang til udearealet til
43% tre dage senere.

Diskussion
Alle de observerede kyllinger i de
miljøberigede grupper anvendte
berigelsen (kålen) og havde ikke
fordøjelsesmæssige problemer
som følge heraf. Tildelingen af
kål fik ikke kyllingerne til at hakke
mere. I stedet omdirigeredes en

stor del af hakkeadfærden (22%)
mod kål. Desuden manipulerede
de berigede strudsekyllinger ikke
med inventaret, og de opholdt sig
mere på sandarealet og udearealet
end de ikke-berigede kontrol-
kyllinger.

Resultaterne af denne under-
søgelse tyder derfor på, at strudse-
kyllingers hakkeadfærd kan æn-
dres ved at berige hjemmemiljøet,
og stereotyp hakkeadfærd kan
undgås.

Strudsekyllingernes foderfor-
brug i perioden viste overraskende,
at de berigede kyllinger havde et
højere forbrug, selvom de samti-
dig i gennemsnit åd 300 g kål  pr.
kylling. Den øgede foderoptag-
else skyldes sandsynligvis, at de
berigede kyllinger generelt var
mere aktive og tilsyneladende vok-
sede bedre end kontrolkyllingerne.

Konklusion
Resultaterne af undersøgelsen
peger således på, at ikke kun
strudsekyllingers hakkeadfærd
men også anden adfærd påvirkes
af berigelse af hjemmemiljøet. Der
ses samtidig en generel stigning i
aktiviteten og foderoptagelsen,
hvilket tyder på, at store velfærds-
mæssige forbedringer kan opnås
ved tildeling af miljøberigelse til
strudsekyllinger.

Kyllingerne leger
med fjer fra
voksen struds


