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Hej Museosaurie!
Jag gillar nästan alla djur, stora som
små, men vissa djur gillar man lite
mer. Uttrar är ett sådant djur som jag
tycker mycket om. Inte bara för att de
är så gulliga, utan för att de är roliga att
titta på när de leker. En som sett och
letat efter utter i många år är Mia, du
kan läsa mer om henne på sidan 6-7.
Skulle du ha mer tur än jag och få
syn på en utter, får du gärna berätta
det för oss här på museet. Hur du gör
kan du läsa mer om på sidan 12-13.
Visst är det konstigt det här med
tid? Ibland känns det som att man
väntar i evighet på att något ska hända
och ibland bara flyger tiden iväg. Vår
utställning om hur livet på jorden har
sett ut har varit stängd i ett år och
många har saknat den. Vissa tycker
att den har varit stängd i en evighet,
men vi som jobbar med att ta fram en
ny utställning tycker tvärtom. Nu är
den nästan klar och du som är Museo
saurie kan se den först av alla! För i år
fyller Museosaurien 20 år och det firar
vi genom att bjuda dig på en förhands
invigning av utställningen. Läs mer på
sidorna 8-9 och på sidan 15.

Hälsningar
Charlotte

Vill du bli medlem i vår klubb Museosaurien?
För 90 kr per år får du flera medlemsförmåner och
dessutom klubbtidningen hem till dig 4 gånger!
Om du vill veta mer, läs på baksidan eller ring och
prata med mig, Charlotte, på telefon 08-519 551 26.
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VÄRLDENS UTTRAR
Vuxna uttrar älskar vatten.
Omslagsfoto: Roine Karlsson

Text och foto: Anna Roos (förutom fotot nedan – iStockphoto, samt
fotot på europeisk utter sid 5 – Kenneth Johansson)
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Lever olika liv

Pratar med bajs

Olika hot

En del utterarter lever i stora sociala grupper, som de klolösa uttrarna, jätteuttern,
fläckhalsuttern och den indiska fiskare
uttern. Andra lever ensamma, det gör vår
utter, floduttrarna i Amerika, den marina
uttern och till viss del även havsuttern.

Hanarna har större revir än honorna. De
är ständigt på vandring i reviret för att kolla
läget och för att tala om för andra hanar att
detta område är upptaget. De gör det med
hjälp av sin spillning (bajs) som läggs på
speciella ställen och då vet andra uttrar att
området är upptaget. Spillningen är lätt att
hitta, och för att veta att det verkligen är
utterspillning kan du lukta på den. Bajset
har en sötaktig doft och är inte alls frän
som till exempel en minks.

Gemensamt för alla utterarter är att de är
känsliga för mänsklig aktivitet. Många utt
rar blir påkörda i trafiken eller fastnar och
drunknar i fiskeredskap. Uttrar är också
känsliga för olika miljögifter och i vissa län
der är tjuvjakt ett stort problem. Men det
ser bra ut för uttern i Sverige idag, de mår
bra och de ökar i antal. Därför kan man numera ibland ha tur och få syn på en utter.

Gillar vatten
Uttern är anpassad till ett liv i vatten där
den är snabb och smidig. Tassarna är stora
och mellan tårna är det simhud. Pälsen är
tät och vattenavvisande. Öronen är små och
runda och en utter kan stänga både ögo
nen och näsan när den dyker. Morrhåren
är långa och känner av omgivningen och
svansen är kraftig och muskulös.

”Vår” utter
Uttrarna som lever i Sverige har ett område,
revir, som de bevakar och håller andra utt
rar borta ifrån.
På ett stort område kan det finnas flera
honor och en hane. Hanen håller koll på
honorna i sitt område och söker upp den
hona som är redo att para sig. För uttern
är ett av få djur som, precis som vi, kan få
ungar året om. Honan och hanen håller
ihop några dagar, men sedan jagar hon bort
honom. Honan får då fullt upp med att
inreda ett gryt. Hon har nio veckor på sig
innan ungarna föds.
Det ska vara varmt och mysigt för ungarna, därför inreder hon grytet med mossa
och torrt gräs.

Gillar inte vatten
Honan föder oftast en eller två ungar, men
ibland ända upp till fyra stycken. De håller
sig i grytet den första tiden och är rädda
för vatten. Honan måste lära sina ungar att
tycka om vatten! Första gången kan det ske
ganska brutalt, när honan biter tag i nackskinnet på en skrikande unge och tvingar
ner den under vattnet. Men snart lär sig
ungarna att vatten är deras element.

Jättestora och små i Sydamerika
Det finns fyra utterarter i Sydamerika. Mest
känd är nog jätteuttern som kan väga mer
än 30 kilo, det är tre gånger så mycket som
vår utter. Den lever i familjegrupper och är
ganska högljudd. Trots att den är så stor
måste den akta sig för kajmaner (en släkting
till krokodilen) som gärna sätter tänderna i
en utterunge. De andra tre utterarterna i
Sydamerika är neotropisk flodutter, sydlig
flodutter och så marin utter. De är alla mer
lika vår utter när det kommer till storlek.
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EUROPEISK UTTER

Små uttrar i Asien
I Asien finns den asiatiska klolösa uttern,
som är den minsta utterarten. Den lever i
stora familjegrupper om tio till femton djur.
Gruppen består av ett föräldrapar och deras
ungar. Föräldrarna håller ihop livet ut.
Den asiatiska klolösa uttern är pigg och
nyfiken och med sina långa fingrar kan
den lätt pillra ut sniglar ur sina skal eller
leta fram maskar i jorden under stenar.

ASIATISK
KLOLÖS UTTER

Försvunnen men hittad
I Asien finns även Sumatrauttern. För drygt
tjugo år sedan trodde man att den var ut
rotad, men så hittades tre moderslösa ungar
i Thailand. När man letade noggrant i andra
delar av Asien hittade man Sumatrauttern
även i några andra asiatiska länder. Fast det
finns inte så många av dem, så arten är nu
utrotningshotad.
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Prata med bajs

I UTTERNS SPÅR

Detektivgöra
Det krävs tålamod för att
kunna spåra djur. Det är
inte ofta som man lyckas
få se djuret, utan det man ser
är många gånger spår efter det.
Att leta efter spår är lite som att
leka detektiv. Vad har uttern gjort
här? Hur många är de egentligen
och vad har de ätit?

Jag har spårat uttrar i 26 år. Det
hela började med att jag såg en
artikel om en man som arbetade
med uttrar och radiosändare i
Södermanland. Jag kontaktade
honom och fick chansen att komma dit och hjälpa till. Mitt arbete
med uttrar började alltså som ett
spännande äventyr och har med
tiden blivit ett arbete, ett mycket
spännande arbete. Jag har letat
efter uttrar i nästan hela Sverige
och har fått se så många vackra
platser under tiden.

Spår i snön
Mia tipsar

Jag har lärt mig
massor om vad
uttrarna gör oc
h var de finns
under alla min
a år i utterns
spår. Att spåra
är faktiskt
mycket roligt.
Så varför inte
önska dig en br
a spårbok,
så kan du ocks
å ge dig ut
på äventyr i utte
rmarkerna!

Foto: Anna Bisther

Om Mia
Ålder: Vuxen, men är fortfarande ganska barnslig.
Gör: Jobbar som biolog.
Gillar: Att spåra djur och att vara ute i naturen.
Favoritdjur: Uttrar (förstås), vargar, lodjur och valar.

Foto: Kenneth Johansson

Text: Mia Bisther Illustration: Gunilla Kjellander

Foto: Anna Roos

På hösten, när det inte finns någon snö, får man leta efter andra
spår istället. Oftast letar jag då
efter spillning (bajs). Spillning är
enkelt att hitta eftersom uttrar
använder bajs för att markera
sitt revir. Lite som hundar gör.
Med hjälp av spillningen talar
uttern om vem den är, om den är
en hona eller hane eller om det
är dags för parning. Det är lite
som uttrarnas eget internet.

Enklast är det att spåra utter vintertid då man kan se spår i snön.
Uttrar har korta ben och brukar
därför ibland åka kana på magen.
En kana ser ut som en ränna i
snön och har man tur syns även
spår efter utterns svans som den
använder som styråra. När uttern
inte åker kana utan går så har tassavtrycket ungefär samma storlek
som ett rävspår, men som hos alla
mårddjur syns märken efter fem
tår i spårstämpeln.
Ibland undrar jag om uttrarna
passar på att leka i snön. Jag har
spårat en utter som gått uppför en
backe och åkt kana nedför. Sedan
passade den på att åka kana flera
gånger nedför samma backe!

En eller två?

Foto: Mia Bisther

Om man vill veta om en utter har
fått ungar syns det tydligast på
vintern. Ser du spår efter mer än
en utter är det troligen spår efter
en hona med unge. En familje
grupp av uttrar består nämligen
enbart av honan och hennes
ungar. Sedan kan uttrar luras
ibland. Flera gånger har jag hittat,
vad jag tror, spår efter två uttrar.
Bara för att efter en stunds spårning upptäcka att det är samma
utter som gjort en loop och sedan gått bredvid sina egna spår.
Då är det tur att jag inte slutade
spåra för tidigt!
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Jätteuttrar
Text: Lars Werdelin
Illustration:
Gunilla Kjellander
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Foto: Lars Werdelin

Dagens uttrar är gulliga, små (nåja, havsuttern från Stilla Havet kan väga mer än 30 kilo,
men ganska små i alla fall) och med mycket
lek i sig. Men så har det inte alltid varit.
En gång för länge sedan fanns det uttrar stora
som lejon. För att hitta dem måste vi resa
flera miljoner år tillbaka i tiden, till en kontinent där uttrar inte är så vanliga idag –
nämligen Afrika.

Uttrar i Afrika
Afrikas uttrar tillhör tre arter: den fläckhalsade uttern som är släkt med vår svenska,
samt klolös utter och kongoutter, som är
nära besläktade med varandra men inte
med vår svenska utter. Men för miljoner år
sedan fanns det flera andra sorters uttrar i
Afrika, och alla var de större än någon utter som lever idag. De allra största tillhörde
ett släkte som heter Enhydriodon.
Det krångliga namnet beror på att den
som först beskrev släktet trodde att det

var besläktat med dagens havsutter (släktet
Enhydra). Enhydriodon betyder nämligen
”Enhydra-tand”.

Stor, större, störst
De äldsta arterna av Enhydriodon är ungefär sex miljoner år gamla och kommer från
Kenya. De var då ganska små, ungefär som
en havsutter. För fem miljoner år sedan hade
de växt till sig, spridit sig till Sydafrika och
vägde då kanske 50-60 kilo.
För fyra miljoner år sedan hade flera arter utvecklats och de hade blivit större igen
– uppemot 100 kilo, alltså mer än dubbelt
så mycket som någon nu levande utter. Men
sedan gick det snabbt och för ungefär tre
miljoner år sedan hade en riktig jätte dykt
upp. Den vägde minst 250 och kanske upp
till 350 kilo! Det är ungefär lika mycket
som en stor svensk brunbjörn väger. Lårbenen var längre och kraftigare än ett lejons
– och ändå har uttrar ganska korta ben.

Kraftiga tänder
Alla uttrar har kort ansikte och lång skalle,
men Enhydriodon var extrem. De bitar av
skallar och underkäkar som finns bevarade
visar att tandraden var mycket kortare än
den är hos dagens uttrar. Uttrar idag har
fem tänder i underkäken, men Enhydriodon hade bara tre. Det ger ett kraftigare
bett. Att den hade ett kraftigt bett tyder
också de breda och platta tänderna på. Men
vad de åt är det ingen som vet. Och inte
heller hur de levde.

Musslor eller mal
Havsuttern, som har liknande fast mycket
mindre tänder, äter musslor, snäckor och
sjöborrar, som alla har hårda skal. Men
där man hittar Enhydriodon finns det inga
musslor eller snäckor som skulle kunna
förklara varför de blev så stora. Vanliga fisk
ätande uttrar har inte sådana breda, platta
tänder avsedda för att krossa och mala,

utan tänder som hjälper till att skära upp
fisken. En möjlighet är att Enhydriodon
åt malar (alltså fisken mal och inte insekterna). De malar man hittat tillsammans
med jätteuttrarna är ofta mycket stora och
hade ett kraftigt benpansar som skyddade
huvudet. Kanske var det detta pansar som
Enhydriodon använde sina tänder på.

I vatten och på land
Liksom andra uttrar hade Enhydriodon anpassningar för att simma på ett kraftfullt
och effektivt sätt. Det kan man se på ske
lettet. Men man ser också att de verkar ha
varit mer aktiva på land än dagens uttrar.
Hur de än levde måste Enhydriodon varit
ett formidabelt rovdjur och ett hot även
mot de förmänniskor som levde samtidigt,
till exempel Lucy (Australopithecus afarensis) och hennes nära släktingar.
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Foto: Anna Roos
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Gillar du att bada?
Gillar du snö?
Äter du mycket fisk?
Tycker du om att äta
kräftor?
5 Tycker du om att åka
rutschkana?
6 Gillar du att leka?
7 Luktar du på bajs?
8 Bor du med din
mamma?
9 Har du fem fingrar?
10 Har du morrhår?

1
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Illustration: Gunilla
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Uttern är ganska skygg och kan vara svår att
upptäcka. Lättast att se en utter är när den
fiskar vid öppet vatten på vintern. En mörk
kropp mot den vita snön gör att du kan se
den på långt håll. Även spår efter utter är
lättare att upptäcka på vintern. Då kan du
få se kanor som uttern gör i snön när den
leker eller tassavtryck då den gått från en
plats till en annan.

Var och när
Om du har haft lyckan att se en utter kan
du rapportera din observation till oss på
museet. Vi vill veta när du såg uttern (datum), var du såg den och hur många uttrar
det var du såg. Vi är även intresserade av
att få veta om du har sett spår efter utter,
som till exempel spillning eller kanor i
snön. Utterns spillning har en sötaktig doft
och lämnas gärna på stenar eller andra
upphöjda ställen.

Här och där
På museets hemsida har vi en karta där du
kan se alla utterrapporter som har skickats
in till oss. Förutom att det är väldigt roligt
att se vilka platser som någon har sett en
utter på eller spår efter en, kan man även
läsa kommentarer som personen som såg
uttern har lämnat till oss.
Så om du kollar in vår webbsidan innan
du ska ut och spana kan du se var andra
sett utter någonstans.

Uttertunnel
Tyvärr är det även många uttrar som blir
dödade i trafiken. Det är när uttern springer
över vägen som den blir påkörd. En bra sak
med att vi får in rapporter om var uttrar blir
påkörda, är att Trafikverket använder informationen till att planera och bygga gångar
under vägar åt uttern och andra djur, så att
de säkert kan ta sig till andra sidan.

Om du ser en död utter så ska du
rapportera det till polisen. Det måste
du göra eftersom uttern tillhör en
lagparagraf som heter ”Statens Vilt”.
Polisen tar hand om kroppen och
skickar den till museet.
När uttern kommer till museet så
får den ett nummer och registreras i
en databas. Sedan vägs den och mäts
och därefter undersöker vi den.
Vi registrerar varför den har dött,
om den har några skador och om
den till exempel är dräktig eller har
mjölk i brösten.
Sedan tar vi prover till miljöprovbanken. Muskel, lever, njure, hjärna
och päls tar vi små provbitar ifrån
som vi sedan lägger i var sitt paket
och fryser ner. När vi vill studera ett
miljögift så kan vi ta fram till exempel
en bit muskel och skicka till analys.
I början av 1990-talet fick vi in
max 10 uttrar per år, men de senaste
åren har det kommit in nästan 100!
Det visar att det finns fler uttrar i
Sverige idag än för 20 år sedan.
Text: Anna Roos
Foto ovan: Katarina Loso
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Anna Roos och Katarin
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mer att visa och berätta mer om
uttrar. Kom till museet onsdagen
den 18/2 eller 25/2.
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Besök bakom kulisserna
Oj, vad mycket skelett det finns i museets
bensal. Daniela som tog emot oss Museosaurier berättade att minst 80 000 skelett
finns i samlingen. Fast de flesta är inte uppmonterade så att man ser vad det är för
djur. Daniela sa att det beror på att de flesta
som besöker bensalen är forskare och de
vill kunna mäta benen och undersöka dem
på alla möjliga sätt. Det går inte om de
sitter uppe med ståltråd, utan fungerar
mycket bättre om de ligger huller om buller
i en plastpåse!

.
Fniss, fnnaissjsun..
ger fint!

Visst ser du skillnad på en tiger och ett
lejon? Jo, det sa vi Museosaurier att vi också gjorde, men så enkelt var det ju inte när
man inte fick se pälsen utan bara skallarna.
De såg precis likadana ut. Då är det tur att
alla djur som kommer till museet får ett
eget nummer. Slår man in numret i museets
databas så får man upp fakta om djuret, till
exempel var det är hittat och såklart vad det
är för sorts djur.

Missa inte att du som är
Museosaurie har 10 kr i rabatt
på
filmerna på Cosmonova.
Ditt
medlemskort för 2014 gä
ller
hela januari.

ny utstä
med foss llning
dinosau il och
r i e r MISSA
se den
NTE!
f ö r s t av

alla!

Äntligen är den kl
ar vår nya
utställning ”Fossi
l och evolution”. Bli först med
att se den!
Lördagen den 28
mars kl. 10.30
är du som är Mus
eosauriemedlem
välkommen till en
förhandsinvigning
av utställningen.

I

för all a me dlem ma r!

Anmäl dig till muse
osaurien@nrm.se
senast
den 23 mars, inbjud
an gäller för två pe
rsoner.
OBS! Begränsat an
tal platser.
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Sverige
porto betalt.

MUSEOSAURIEN
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning
återsänds försändelsen med
nya adressen på baksidan.

Värva en medlem till Museosaurien!
Som medlem får du allt detta:

•

Delta i Museosaurieklubbens aktiviteter.
Rabatterbjudanden från Cosmonova.
Specialvisningar av våra utställningar.
Besök bakom kulisserna, m m.

•
•
•

Klubbtidningen Museosaurien 4 gånger om året (värde 60 kr).
15% rabatt i museishopen (vid köp över 50 kr).
Medlemskort.

Medlemskapet kostar bara 90 kr per år!

Jag är själv redan medlem och värvar nu en ny till Museosaurien och
får en värvningspresent på posten så snart den nya medlemmen har
betalt sitt medlemskap!
Namn ..............................................................................................

Frankeras ej.
Museosaurien betalar
portot.

Adress .............................................................................................
Postadress ......................................................................................
JA TACK! Jag vill också bli medlem i Museosaurien.
Barnets namn .................................................................................
Födelseår ........................................................................................
Adress .............................................................................................
Postadress ......................................................................................
Målsmans underskrift ....................................................................

Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm

