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Den vulkaniska ögruppen Galapagosöarna, lokaliserad i Stilla havet 960 km västerut från den 

ecuadorianska kusten, har under de senaste tvåhundra åren hotats av introducerade växt- och 

djurarter. Den inhemska vegetationen på flera av ögruppens 19 öar har invaderats exempelvis 

av fruktträden guava (Psidium guajava) och passionsfrukt (Passiflora edulis). Ett stort antal 

växt- och djurarter på öarna är endemiska, det vill säga de finns endast på denna plats på 

jorden. Ett exempel är den landlevande galapagossköldpaddan (Chelonoidis nigra), den 

största nu levande sköldpaddan i världen. 

 

Sköldpaddor är herbivorer, växtätare, och livnär sig på frukter, gräs och annan vegetation. 

Under den varma säsongen äter galapagossköldpaddorna stora mängder av frukt och sprider 

därigenom de intagna fröna genom sin avföring. Uppemot 4000 frön av guavafrukten har 

hittats i en enda sköldpaddsdynga. Jag undersökte landsköldpaddornas roll som fröspriddare 

på Galapagosöarna genom att studera deras tarmpassagetid, det vill säga hur lång tid det tar 

från att de stoppar föda in i munnen tills födan har passerat genom tarmen. Denna information 

talar om hur lång tid matsmältningen tar och tillsammans med kunskap om bland annat 

sköldpaddornas rörelsemönster kan man uppskatta deras roll som fröspriddare. Herbivori och 

fröspridning är exempel på växt- och djurinteraktioner som påverkar ekologiska processer, 

arternas evolution och ekosystem. 

 

Studien utfördes på Galapagos där 19 individer matades med fruktfrön och plastkulor av 

varierande storlek som gavs till sköldpaddorna gömda i urgröpta fruktbitar. Plastkulorna var i 

likartad storlek som fruktfröna och gavs i olika färger till varje individ. Olika fröstorlekar 

gavs för att undersöka om det medförde skillnad i passagetid genom tarmen. Fruktfrön gavs 

som kontroll för att undersöka om tarmpassagetiden varierade mellan de naturliga fröna och 

plastkulorna. De 19 sköldpaddorna delades in i fyra grupper och studerades efter varandra i 

tiden. Vädret blev kontinuerligt varmare från att första gruppen studerades till sista gruppen. 

  

Totalt återfanns 86 % av alla frön som hade getts till sköldpaddorna. Ingen tydlig variation 

observerades i tarmpassagetid mellan olika fröstorlekar. Ingen skillnad hittades heller i 

tarmpassagetid mellan fruktfröna och plastkulorna. Tarmpassagetiden var snabbare hos de 

sköldpaddor som undersöktes under de varmare månaderna, vilket tyder på att temperatur kan 

vara en möjlig faktor som påverkar matsmältningen. Hormonnivåer som också visats sig vara 

höga under de varma sommarmånaderna kan vara en annan faktor som påverkar 

matsmältningen. 

 
Sköldpaddorna visade sig ha en långsam matsmältning. Frön som individerna förtärt vid 

samma tillfälle upptäcktes i fekalier utspritt över flera dagar, mellan 6 och 33 dagar efter 

utfodring. Den långa tarmpassagetiden tyder på att sköldpaddorna kan sprida de intagna fröna 

långt ifrån moderplantan då en individ kan vandra mer än fyra kilometer på en månad. 

Galapagosköldpaddorna anses därmed ha en stor roll i vegetationsdynamiken då de kan sprida 

stora mängder frön på både korta och långa avstånd. 
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