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Introduksjon 
 
Kylling av hønsefugl er svært godt utviklet når de klekker, og tidlig læring om og 
utforskning av miljøet er viktig.  Kyllingen må lære hva slags mat som er trygg å 
spise, den må lære å bruke sittepinner/kvister for å komme opp fra bakken og den 
må lære å kjenne igjen moren blant mange andre individer.  Denne siste formen 
for læring kjenner vi som preging (filial imprinting).  Preging vil si at 
karaktertrekkene til et individ eller et objekt læres og at dette objektet senere vil 
foretrekkes fremfor andre.  Kyllinger kan imidlertid preges på en rekke ulike 
stimuli, og dette læringsfenomenet; (exposure learning) har blitt undersøkt i 
laboratoriet.  Man vet følgelig mye om hvordan postnatale faktorer påvirker 
kyllingens evne til å lære å kjenne igjen individer og gjenstander, men vet lite om 
betydningen av tidlige prenatale forhold (forhold før klekking).  Prenatalt stress, 
dvs. stress som embryo eller foster utsettes for via mordyret, er en faktor som man 
vet har stor betydning for utviklingen av individet når det gjelder pattedyr, men 
man vet mindre om betydningen for fjærfe.  Hormoner fra hønens blod går over i 
egget før legging.  Kortikosteron er det viktigste stresshormonet hos høne og har 
blitt funnet i både plomme og hvitte.  Dermed kan kortikosteron være en viktig 
mediator av prenatalt stress hos fjærfe.  Når en høne utsettes for en stressor kan 
nivået av kortikosteron i blodet hennes variere fra 3.4 til 26.8 ng ml-1.  Det blir 
altså vanskelig å forutsi hvilken konsentrasjon egget, og dermed kyllingembryoet, 
utsettes for.  For å løse dette problemet har vi utviklet en metode for å injisere 
kortikosteron inn i egget direkte (Janczak et al., 2004).  Dermed kan man teste 
effekten av prenatal eksponering for kortikosteron i standardiserte forsøk.   
  
Målet med dette forsøket var å teste hypotesen at prenatal eksponering for 
corticosterone påvirker kyllingens evne til å preges på stimuli.  I det første 
eksperimentet (Eksp 1) ble kyllingene preget på kullkamerater som var farget med 
rød eller blå dyremerkingsfarge (Nordgreen et al., 2004).  Det andre eksperimentet 
(Eksp 2) ble designet for å se om resultatene fra det første kunne replikeres i et 
mer rigid oppsett hvor kyllingene ble preget på objekter istedenfor fugler (ibid).   
 



Materialer og metoder 
Eksperiment 1 
Eggene kom fra hvite Lohmann Selected Leghorns.  Før eggene ble plassert i 
inkubatoren ble de ved tilfeldig utvalg delt i kontroll – og behandlingsgruppe.  
Eggene i behandlingsgruppen (N = 192) ble injisert med 100 µl av en 6 µg ml-1 
emulsjon av kortikosteron i sesam olje.  Dette gav 10 ng ml-1 egg volum, basert på 
en gjennomsnittsvekt på egg på 66 g.  Dosen ble bestemt ut fra konsentrasjonen 
av kortikosteron i blodet hos høne ved akutt stress (fra 3.4 til 26.8 ng ml-1).  
Kontrollgruppen (N = 146) ble injisert med 100 µl sesam olje.  Eggene ble 
innkubert og klekket sammen.  Kyllingene ble tatt ut av inkubatoren på dag 22 av 
fosterutviklingen (E22) og plassert i hjemmebingen.  Det ble brukt 80 kyllinger av 
begge kjønn i forsøket, 40 fra kontroll - og 40 fra behandlingsgruppen.  
Kyllingene var fordelt etter behandling og stimulus farge på fire binger på 1.6 x 
3.0 m2 (8.3 kyllinger m-2).  Sagflis var underlag og vanlig oppstartsfôr og vann 
tilgjengelig ad libitum.   
 
Etter kort tid startet pregingen ved at kyllingene ble eksponert for 
stimuluskyllingen, som gikk sammen med dem i tre dager.  Det var en 
stimuluskylling per 40 forsøkskyllinger, hver kylling ble kun eksponert for en 
farge; enten rød eller blå, slik at kyllingene fra begge grupper var likt fordelt på 
rød og blå stimuluskylling.  Stimulusfuglene var fra samme kull som 
forsøksfuglene, og farget enten rød eller blå på kroppen med dyremerkingsfarge.  
Kyllingene ble testet i sin andre leveuke for om de husket den opprinnelige 
stimulusfargen.  Det ble brukt en simultan diskriminasjonstest hvor en kylling av 
hver farge stod bak en nettingvegg i hver av endene i den rektangulære 
testarenaen.  Ved testens start ble testkyllingen plassert i midten av arenaen med 
ansiktet mot en av langveggene.  Testen varte i fem minutter.  Arenaen var delt 
inn i tre soner og antall sonekryss samt tid brukt i sonene nærmest kjent og ukjent 
farge ble registrert.  Antall sonekryss ble brukt som et aktivitetsmål.  En 
preferanse score; tid brukt nær kjent stimulus relativt til tid brukt nær stimuli 
totalt, ble beregnet for hver kylling som et mål på hukommelse for den kjente 
fargen.  Følgende beregning lå til grunn: ((tid nær kjent stimulus) / (tid nær kjent 
stimulus+ tid nær ukjent stimulus)) x 100).  En preferanse score på 50 % indikerer 
at kyllingen ikke husker den kjente fargen, en score på over 50 % indikerer 
hukommelse for pregningsstimuluset mens en score på under 50 % indikerer 
preferanse for det ukjente stimulus. 
 
Eksperiment 2  
For egg, injeksjonsmetoder og innkubering, se eksperiment 1.  Den eneste 
forskjellen er at volumet som ble injisert i eggene var halvvert, men 
sluttkonsentrasjonen av kortikosteron per ml egg var lik.  For kontrollgruppen ble 
det injisert 31 egg og samme antall inngikk som behandlingsegg.  Kyllingene ble 



kun utsatt for svakt grønt lys før preging.  Det ble brukt totalt 30 kyllinger av 
begge kjønn, 15 kontroll – og 15 behandlingsdyr.  Kyllingene ble holdt enkeltvis i 
inndelte nettingbur slik at hver kylling hadde 72 x 50 cm2.  Sagflis ble brukt som 
underlag.   
 
Preging fant sted 24 timer etter at kyllingene ble tatt ut av inkubatoren.  
Pregningsstimulus var et 13 cm høyt beger kledd i rødt eller blått papir med en rød 
eller blå lyspære inni.  Et sort bånd gikk horisontalt rundt koppen 7 cm fra 
bunnen.  Stimuli var festet til en planke slik at de hang ned på den ene siden av 
burene og hver kylling kun var eksponert for ett stimulus, halvparten for rødt og 
halvparten for blått.  Kyllingene var eksponert for stimuli i 2 x 60 minutter med 
70 minutters pause imellom.  Kyllingene ble testet 24 timer etter pregingen i en 
sekvensiell diskriminasjonstest i hjemmebingen.  Før testen startet ble kyllingen 
forsiktig ledet til den ene enden av bingen ved hjelp av en skillevegg.  Deretter ble 
den eksponert først for kjent og så for ukjent stimulus i fire minutter på hver med 
to minutters pause i mellom.  Testen ble filmet.  Bingen ble delt i fire og antall 
sonekryss samt tid brukt i halvdelen av bingen nærmest og lengst fra stimuli ble 
registrert og brukt for å kalkulere preferanse score på samme måte som i 
eksperiment 1.  Tolkningen blir som for eksperiment 1.   
 
Verken variabelen preferanse score eller variabelens residualer var normalfordelt.  
Derfor ble sign testen brukt til å teste om preferanse scorene for de to gruppene 
var signifikant forskjellig fra hverandre og fra nullpreferanse nivået 50 % for 
hvert av eksperimentene.  De statistiske resultatene presenteres som n+ / n- hvor n+ 
er antall positive forskjeller og n- er antall negative forskjeller mellom parvis 
sorterte verdier.  Kun resultater som angår preferanse score er presentert her.   
 
Resultater 
Eksperiment 1 
Kontrollgruppens median for preferanse score var på 79.9 % (min = 0.0 og maks 
= 100.0).  Denne gruppen uttrykte dermed en signifikant preferanse for den kjente 
stimuluskyllingen (sign test: n+ / n- = 24/10, p < 0.03, N = 40).  Gruppen som 
hadde vært eksponert for kortikosteron under fosterutviklingen viste ingen slik 
preferanse (median = 42.2, min = 0.0 and maks = 100; 18 / 20, NS, N = 40).  Det 
var en signifikant forskjell mellom gruppene (28 / 8, p < 0.002, N = 40).   
 
Eksperiment 2 
Kontrollgruppen viste en signifikant preferanse for det kjente stimulus (median = 
51.9, min = 22.43, maks = 100.0; sign test: 12 / 3, p < 0.04, N = 15).  Den 
kortikosteron-behandlede gruppen viste ingen slik preferanse (median = 50.9, min 
= 0.0, maks = 93.52; 8 / 6, NS, N = 15).  Preferanse scoren for kontrollkyllingene 
var signifikant høyere enn scoren for behandlingsgruppen (13 / 2, p < 0.01).   



 
Diskusjon 
 
Resultatene fra forsøket støtter hypotesen om at prenatal eksponering for 
kortikosteron påvirker kyllingens evne til å preges på stimuli, og indikerer at 
denne effekten er negativ.  I eksperiment 1, hvor kyllingene ble preget på 
kullkamerater og testet for evnen til å gjenkjenne disses farge i andre leveuke, 
viste kontrollkyllingene en tydelig preferanse - og dermed hukommelse for - kjent 
farge.  Gruppen som hadde vært eksponert for kortikosteron viste ikke tegn på slik 
gjenkjennelse.  Eksperiment 2 gav samme resultat om enn noe svakere.  Kyllinger 
som har vært utsatt for kortikosteron under fosterutviklingen har altså nedsatt 
evne til å lære om og huske stimuli enn kontrollkyllinger.  Denne spesielle formen 
for læring som ligger bak pregningsfenomenet, exposure learning, antas å være 
viktig for kyllingens evne til å skille mellom ulike individer.  Individer som har 
mindre evne til slik læring enn andre kan dermed tenkes å ha endret sosialadferd 
og kanskje også nedsatt evne til å gjøre seg kjent med miljøet siden exposure 
learning også kan ha betydning for å lære om omgivelsene.  Det ville være 
interessant å teste disse hypotesene direkte.  Et annet viktig spørsmål er om 
prenatalt stress påvirker andre former for tidlig læring hos kylling slik som romlig 
læring og passiv unngåelse.   
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