Skriven och illustrerad
av Yoyo Nasty

Prolog
Det sägs att livet på jorden började för minst 3,5 miljarder
år sedan, från pyttesmå mikrober som genom evolutionens
gång utvecklades till alla tänkbara och otänkbara djur med
olika och helt fantastiska egenskaper. Tänk att varje individ
som föds får en unik personlighet.
I den här boken får du chansen att lära känna några av dom
intressanta och fina varelserna som vi delar Jorden med.

Utgiven Stockholm 2019

Eftersom vi inte pratar deras språk så kan det vara svårt
att förstå djuren. Vad tänker dom? Vad känner dom? Kan
dom sörja? Skratta? Eller bli stressade och uttråkade? Som
tur är finns det massor av forskare som utför noggranna
experiment och studier för att försöka förstå djurens tankar
och beteenden. Informationen i den här boken är baserad på
vad dom har kommit fram till.
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Här sitter
jag och funderar.
Men nu är jag snart klar
och då ska jag visa
dig några av mina
kompisar.

12

13

Till
skillnad från
vad många tror, så har
hundar bra tidsuppfattning. Dom verkar till och
med ha bättre tidsuppfattning än schimpanser
och delfiner.

När var det egentligen
vi sågs senast?

Det var förr-förra
torsdagen i parken.
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Vi sågs igår men
jag är ändå jätteglad att se dig!
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Katters
spinnande har en läkande
effekt som kan lindra smärta och
ångest. Det är därför katter inte
bara spinner när det är mysigt utan
även ibland när dom har ont,
är stressade eller ska föda
kattungar.

18

19

Delfiner har en slags
röntgensyn. Dom kan nämligen
se din kropp i genomskärning, uppfatta dina hjärtslag och se om du är gravid.
Det är för att delfiner använder ekolokalisering och ultraljud när dom pratar med
varandra och när dom jagar. Delfiner
kan känna av en fisk på milslånga
avstånd – till och med se vilken
sorts fisk det är!
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Späckhuggare
äter mest lax men ibland
jagar dom sälungar till middag.
Knölvalar räddar sälungarna
genom att plocka upp dem på
sina ryggar och skjutsa hem
dom i säkerhet.

En späckhuggare flyttar
aldrig hemifrån utan lever hela
livet i sin mammas flock. Killarna brukar
bli ungefär 30 år, men tjejerna kan bli över
80 år gamla. När dom är runt 40 år så hamnar
tjej-späckhuggarna i klimakteriet. Killarna är större
än tjejerna men det är alltid Mormor eller Farmor som
bestämmer och leder familjen. Hon är en erfaren och
klok husmor som både hittar och fångar den mesta
maten, och dessutom bjuder hon familjen på
nästan all sin fångst. Dom här
dödsvalarna styrs alltså
av små tanter!
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Det finns en
massa djur som är
trans- eller intersexuella.
Homo-bi-pan-sexualitet
finns bland typ
alla djur.

En stressad
kräfta kan faktiskt
äta samma medicin som
människor för att
dämpa sin ångest.
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Koraller är
faktiskt djur! Vissa
korallarter kan bli
flera tusen år
gamla.

Får har
jättebra ansiktsminne.
Det värsta får vet är att vara
ensam. Men att ha en bild på en
fårkompis kan faktiskt göra att
det känns mindre ensamt och
inte lika farligt.
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Hur använder
elefanter sin snabel?
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Elefanter ordnar
begraningar genom att
samlas stämningsfullt och
stilla runt den döda elefanten,
och t.ex. täcka över med
fina kvistar.
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näsa med ett luktsinne
i världsklass.
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Om en elefant får
tag på en spegel, så tycker
hen ofta att det är kul att
lyfta upp snabeln och
kolla in i munnen.
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Grisar kan lära sig
en massa trix och spela datorspel med trynet. Precis som t.ex.
hundar, kor och människor så känner
dom sig nöjda med sig själva efter att
ha löst ett klurigt problem och tycker
ofta att det är kul att lära
sig nya saker.
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Grisar
är omtänksamma
och påverkas starkt av
andras känslotillstånd. Dom kan
liksom känna av om det blir dålig
stämning eller när helgen närmar sig.
Om dom känner lukten av en stressad
gris blir dom själva stressade. Om dom
däremot är med en förväntansfull
gris känner dom sig mer
positiva.

Tänk att det finns
19 000 000 000
kycklingar i världen!

Eftersom grisar inte
svettas blir dom lätt överhettade och måste svalka sig i lera eller
vatten. För en riktig spa-treatment gillar dom att lerbada och sedan ligga i solen
och låta leran torka. Smuts, bakterier och
parasiter följer med när leran trillar
av – som en riktigt djuprengörande
detoxmask!
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Höns
är supersociala, dom
älskar att umgås i solen och
småprata om fika. Om dom inte får
krafsa och leta efter mat så känns livet
jättetråkigt och meningslöst. Höns kan
enkelt känna igen dig, mig och varandra.
Dom ser varandra som individer och i
gänget finns en tydlig rangordning
och umgängesregler.

Bland paradisfåglar gör sig killarna
till på alla möjliga sätt för att tjejerna ska gilla dom. Dom städar
och gör i ordning, sedan fäller dom
upp sina fjädrar i en
kul frisyr och försöker
imponera med cool
dans och sång.
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Älskar du
mig inte längre?

Papegojor blir lätt
avundsjuka, en papegoja kan t.ex. känna
sig svartsjuk om husse
får en ny partner.

Tupp k a m

Buzz cut

C ow b o y ha t t

Regnbågs -

spike
s

All the single ladies,
all the single ladies!
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Bin jobbar jättehårt på sommaren för att kunna ta ut semester på vintern när det är för kallt för arbete. Då sitter
dom inne i den varma bikupan och äter honung.
När ett bi hittat ett bra matställe så dansar hen
för dom andra bina för att berätta var blomorna finns.
Den dansen kallas ”waggle dance”.
Bin vill helst ha en varierad kost med många olika sorters
blommor. Olika sorters bin har också olika favoritblommor.
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Bin har funnits i ungefär 100 miljoner år.
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En svensk mjölkko äter
ungefär 25 kg mat om
dan för att bli mätt.

När
vi leker och har
kul så utsöndrar hjärnan endorfiner som får oss
att må bra och bli lyckliga.
Kor och kalvar gillar precis
som alla andra att leka
och skoja.

Jag gillar att
leka apport med
pilatesboll.

Kurragömma är min
favoritlek.
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Apor visar sina känslor genom att
pussas, kramas och skratta. Men
dom kan också luras och smida
onda planer för att hämnas,
till och med slåss och ha ihjäl
varandra.

Hoh hoh ha haa

Det finns bonoboapor som
helt kan förstå engelska!
Alltså dom kan inte prata,
men lyssna och förstå
exakt vad en menar.

Jag förstår dig…

42

43

Råttor älskar
att bli kittlade! Dom
skrattar till och med,
men deras skratt är i en
så hög ljudfrekvens att
människor inte kan
höra det.

44

45

Källförteckning

Böcker

TACK TILL

Jensen, Per, Djurens känslor: och vår känsla för djur, Natur & Kultur, 2018.

Tack Isabella Tjäder för att du tog dig tid att engagera dig i

Jensen, Per, Den missförstådda hunden, Natur & Kultur, 2017.

det här projektet och delade med dig av din kunskap och kloka

Jensen, Per, Hur mår maten? Natur & Kultur, 2014.

reflektioner.

Safina, Carl, Beyond Words: What animals think and feel, Picador USA, 2015.
Young, Rosamund, Kornas hemliga liv, Faber & Faber, 2003.

Tack Joakim Aronsson för att du med din expertis och skicklighet
hjälpt mig så mycket med utformningen av den här boken. Tack
för att du alltid tror på mig och pushar mig.

Dokumetärfilmer
Bieffekten, SVT, 2014.
Planet Earth, BBC, 2006.
Chasing Coral, Netflix, 2017.

Internet
Arla, (2019-04-04) https://konsumentkontakt.arla.se/org/arla/d/hhur-mycket-foder-ater-kor/
Djurens Rätt, (2019-01-20) https://www.djurensratt.se/djurs-mentala-formagor
TED, (2019-01-20) https://www.ted.com/talks/jane_goodall_on_what_separates_us_from_the_apes#t-97189
TED, (2019-04-04) https://www.ted.com/talks/denise_herzing_could_we_speak_the_language_of_dolphins
TED, (2019-04-04) https://www.ted.com/talks/darren_croft_the_amazing_grandmothers_of_the_killer_whale_pod
Youtube, (2019-01-20) https://www.youtube.com/watch?v=7_zKkBKu1fs

Radio
Sveriges Radio, (2019-04-04) https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1238223?programid=4765
48

49

Det här var en bok av och
med illustratören Yoyo Nasty.

