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HAVSLÄDERSKÖLDPADDAN PÅTRÄFFAD I SVERIGE

av TOMAS CEDHAGEN (text och iIi.)

Havslädersköldpaddan (Dermoehelys eoria
eea) är världens största sköldpadda. Dess

ryggsköld kan bli betydligt mer än 2 meter

lång och dess vikt kan uppgå till ca 800 kg. Sitt
namn har den fått därför att den strömlinje

formade ryggskölden är slät och täckt aven
läderliknande, tjock, naken hud. Hos andra

sköldpaddor täcks ryggskölden däremot av
ett hornpansar. Havslädersköldpaddans rygg
sköld har 7 längsgående benåsar och buksköl

den har 5 åsar. Arten är mera anpassad till ett
kringsimmande liv i havet än någon annan
sköldpaddda. Som en anpassning till detta har

den långa, tillplattade fenlika extremiteter
som egentligen enbart duger att simma med
(Brongersma 1967, Riedl 1983).

Havslädersköldpaddans föda utgöres av pe
lagiska (kringsimmande och drivande) havs-

Fig. I. Havslädersköldpaddans käkar har en form
som gör dem väl lämpade att ta maneter och lik
nande djur med.

djur, huvudsakligen kräftdjur, blötdjur (mol

lusker) och maneter men man har även funnit

alger i dess mage. Tyvärr misstar den sig
ibland och äter upp någon kringflytande
plastpåse i tron att det är en manet. Ett sådant
misstag leder ofta till att den dör och man

menar att uppätna plastföremål numera orsa
kar många av dödsfallen hos denna art (Fritts
1982, Den Hartog & Van Nierop 1984) Havs

lädersköldpaddan betraktas som oätlig. Ty
värr omkommer många individer därigenom
att de fastnar i fiskeredskap. Arten är starkt
utrotningshotad och populationen minskar

(Chen et al. 1988)
Havslädersköldpaddan lever helt och hållet

i havet och går endast upp på land för att lägga
sina ägg, varvid den tar en stor risk. På de
tropiska sandstränder där den under stor an

strängning kryper upp för att gräva ned sina
80-150 ägg väntar ofta människor för att sam
la äggen till föda. På den mest betydelsefulla

äggläggningsstranden, på Malackahalvöns

östkust, kunde jag själv konstatera att myn
digheterna givit licens åt vissa människor att
plocka äggen. Hälften av äggen såldes som
människoföda på torget medan den andra

hälften överläts till en kläckningsanläggning.
Tyvärr var det bara en liten del av de omhän

dertagna äggen som kläcktes (Cedhagen

1979).
På söndagseftermiddagen den 15 oktober

rapporterade Erik Heder från Tanumshede
till Tjärnö Marinbiologiska.Laboratorium att
en sköldpadda hade strandat vid Tjurpannans

naturreservat norr om Grebbestad. Strax före
skymningen var jag på plats och kunde kon

statera att djuret låg på klipporna och var in
snärjt i fiskeredskap. Ryggskölden var 142 cm
lång och totallängden ca 170 cm. Djuret hade
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Fig. 2. På havslädersköldpaddans rygg syns de karakterisktiska längsgående benåsarna.

varit dött en tid och det mesta av den läderar
tade rygghuden var borta.

En fiskare kände igen märkningen på de
hummertenor som havslädersköldpaddan
trasslat in sig i och berättade att dessa satts ut
den 25 september 1989 på ett grund söder om
fyren Väcker som ligger söder om Havsstens
sund. Den 27 september skulle några av dessa
tenor vittjas. Man fann då att alla linor och
flöten på grundet var sammantrasslade av nå
gonting som var så tungt att man inte orkade
dra ~pp redskapen. När man släppte flötena
försvann alltsammans i djupet.

Senare gasfylldes sköldpaddan av förrutt
nelse och flöt upp till ytan tillsammans med
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fiskeredskapen. Eva Queseth som befann sig
ute på sjön den 15 oktober rapporterade till
mig att hon iakttagit den flytande sköldpad
dan, som hon först antog vara en kapsejsad
båt. Tillsammans med några andra personer
lyckades hon dra upp den på klipporna vid
Tjurpannans naturreservat.

Det gick inte att bärga den otympliga sköld
paddan från land eftersom vägarna i naturre
servatet inte medger framfart med bil och
släpkärra. Tjärnö marinbiologiska laborato
rium samt "Sälprojektet" där ställde därför
upp med båtar och hjälpsam personal för
bärgningen. Denna kunde genomföras först
efter ett par dagar eftersom vädret och sjö-



gången var alltför ogynnsamma. Exemplaret
finns nu på Naturhistoriska museet i Göte
borg.

Havslädersköldpaddan lever framför allt i
de tropiska haven runt hela jorden och företar
långa vandringar, men havsströmmarna kan
ibland föra den långt ifrån sitt egentliga ut
bredningsområde. Många tiotals gånger har
exemplar strandat på de Brittiska öarna och
vid ca 20 tillfällen har man funnit strandade
djur på norska västkusten så långt norrut som
norr om 70:e breddgraden. T o m på norra
Island har man funnit ett exemplar (Brongers
ma 1972). Vid ett enda tidigare tillfälle har
arten påträffats i Sverige. Det var ett dött ex
emplar som strandade i Skälderviken 1949
(Berlin 1949). En översikt över fynden av
sköldpaddor i Sverige har sammanställts av
Nilson & Andren (1986).

Om höstarna har jag i norra Bohuslän ofta
iakttagit sådana arter av planktonorganismer,
såsom lungmanet (Rhizostoma pulmo), kom
passmanet (Chrysaora hysoscel!a) och andra,
som egentligen hör hemma i sydligare och
varmare trakter. De förs till våra kuster av
havsströmmarna. På samma sätt har havs
sköldpaddorna kommit hit.

SUMMARY

The Leatherback turtie found in Sweden
A specimen of the Leatherback turtle (Dermoche
lys eariacea) was found stranded on October 15,
1989, at Tjurpannans Natural Reserve, Grebbe
stad, Swedish west coast. It had been trapped and
accidenrally killed by fishingtackle in the sea on
September 27, 1989. The skeleton of the specimen
is deposited in the Natural history museum in Gö
teborg, Sweden.

Fig. 3. Havslädersköldpaddan sedd från sidan.
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