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Hva' glor du på?
Fisk søger  øjenkontakt og er selvbevidste

Tekst: Ila France Porcher 
Foto: Peter Symes og 
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ØKOLOGI

Som f.eks. hundeejere 
bestemt vil vide har deres 
vovser både intelligens, 
personlighed og følelser. I 
dokumentarudsendelser 
har vi desuden kunne se 
hvordan orangutanger har 
fundet ud at vaske sig med 
sæbe, lege med en sav og 
endda køre rundt i en golfbil. 
Fugle kan udvise forbløffen-
de intelligent adfærd og løse 
komplekse opgaver. Men 
hvor store er fisks kognitive 
egenskaber egentlig, og er 
de selvbevidste, spørger Ila 
France Porcher.

Da jeg for en del år siden var 
bosiddende på Fiji, havde jeg et 
ugentlig ritual, hvor jeg fodrede 
fastboende og forbipasserende 
revhajer, alt imens jeg obser-
verede deres adfærd. Hvis jeg 
havde foder tilovers efter at 
hajerne var svømmet videre 
ville jeg efterfølgende sprede 
krummerne i vandet. Det fik 
de andre fisk hurtigt regnet ud 
så de forholdt sig passivt men 
spændt afventede mens hajerne 
fik deres små godbidder.

Efter at hajerne havde forladt 
scenen og mørket begyndte at 
falde på, ville disse andre fisk 
forsamle  sig rundt om mig. De 
ville komme gradvist nærmere for 
at komme helt tæt på når det var 
ved at være deres tur. Overfladen 
glimtede af de konstant cirku-
lerende nålefisk, som synes at 

betragte mig alvorstungt med 
deres store øjne. Hundredvis af 
reflekterende fisk pilede omkring 
og skabte et virvar af sølvfarvede 
lysreflekser under overfladen, 
mens andre blot bevægede sig 
dovent rundt med nogle strøm-
hvirvler. Under dem flaksede 
læbefisk, gedefisk, sommerfugle-
fisk, vimpelfisk og mange andre 

rundt i en turbulent sky.
Fisk svævede foran mig og ville 
vende sig om for først at se på 
mig med det ene øje, så betragte 
mig med det andet, mens sten-
fisk på koralrevets afsatser og 
krinkelkroge forventningsfuldt 
holdt øje med mig. Til venstre for 
mig var der en dyb grotte, hvor 
karminrøde egernfisk hang ube-

vægelige og stirrede med enorme 
sorte øjne, og derunder store 
havaborrer, hvis lilla kroppe var 
dækket af stjerner, der skinnede i 
det svage lys.

Hvis jeg ventede for længe med 
at påbegynde fodringen blev de 
rastløse, og ville med mellem-
rum svømme op til min maske 

for at påkalde sig min opmærk-
somhed, flagre rundt om mine 
hænder og ligesom gestikulere 
i en ophidset sky foran mig. 
Igennem en længere periode var 
der ligefrem en sommerfuglefisk 
som placerede sig lige foran min 
maske mens jeg ellers var travlt 
beskæftiget med hajerne. 

Så da jeg løftede blikket ville vi 
stirre direkte på hinanden. 

 Selvbevidsthed
At disse dyr ville udfolde en sådan 
grad af bestræbelse for at tiltræk-
ke min opmærksomhed, var en 
klar indikation på at de forstod, 
hvad opmærksomhed var. De 
var tydeligvis klar over, at mens 
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jeg betragtede hajerne, var min 
opmærksomhed ikke rettet mod 
dem. De må også selv besidde 
opmærksomhed og evne til kunne 
koncentrere sig, for ellers ville de 
ikke forstå sammenhængen. En 
sådan indsigt er forbundet med 
selvbevidsthed.

Fiskene kendte efterhånden 
rutinen så da jeg svømmede ned 
for at give dem en godbid, ville 
de omgive mig på alle ledder og 
kanter mens nålefisk ville hænge 
under overfladen og betragte mig 
mens alt dette stod på.

Først ville jeg uddele lidt godbid-
der til egernfiskene og skubbe lidt 
større bidder ned til havaborrerne 
længere nede; fordele en hånd-
fuld på overfladen til nålefiskene; 
nogle flere håndfulde til læbefisk, 
sommerfuglefisk og gedefisk; 
en håndfuld til fisken, der venter 
ovre til højre og så fremdeles. Og 

så ville jeg tage endnu en runde 
mens jeg bestræbte mig på de tål-
modigt afventende væsener hver 
fik en bid. Jeg fodrede dem på 
skift og bevægede mig rundt på 
kryds og tværs, hvorved de ville 
følge med mig rundt i søgen efter 
efterladte krummer. Det var som 
at være opslugt i en gigantisk, 
glitrende sky, hvilket gjorde det 
problematisk at snige sig ind på 
alle generte hajer, der cruisede i 
strømmen længere ude.

Trompetfisk
Mens alt dette stod på, holdt en 
gul trompetfisk sig i nærheden 
og drev endda rundt sammen 
med mig, selvom den aldrig så 
ud til at bevæge sig. Stående 
lodret i vandet, og omkring en 
halv meter lang, bevægede den 
sig diskret fremefter med sine 
små rislende finner. Jeg fandt 
ud af, hvad der virkelig motive-
rede den, da den pludselig skød 

lodret frem foran mine øjne og 
fangede en regnbuegylte i dens 
aflange mund. Gyltens lyse 
aftegninger var synlige gennem 
trompetfiskens gennemsigtige, 
gule hud, mens den langsomt 
blev slugt, mens dens ledsagere 
vimsede rundt og så på.

Samarbejde
En større stime havaborrer del-
tog også i disse sessioner, men 
foretrak dog at blive nede ved 
sandet og tage til takke med 
bidder der dryssede ned oven-
fra. Disse bidder var normalt for 
store for en enkelt fisk, så en 
gruppe ville i fællesskab flytte 
maden over til et mere fredeligt 
hjørne af revet, hvor de så alle 
nappede af den. De samarbejde-
de med andre ord. 

Engang, da der ikke var så 
mange godbidder tilbage, prø-
vede jeg at tage bidden fra dem 

og lægge det tilbage i bunken. 
Havaborrerne kom så tilbage, tog 
det samme stykke og bar det 
atter væk ved en fælles 
indsats, uagtet tilstede-
værelsen af tre dusin 
ophidsede revhajer. 
Selvom jeg i begyn-
delsen som regel var for 
optaget af hajerne til at holde øje 
med andre fisk, bemærkede jeg 
dog fra tid til anden, at der var 
grupper af havaborrer, der slæbte 
afsted med mad der var blevet 
lagt på sandet.

Interaktion
Nogle måneder efter jeg var holdt 
op med at komme regelmæssigt, 
var fiskene stadig i nærheden 
og de huskede mig. Når jeg kom 
forbi på andre tilfældige tids-

punkter, 
og rakte mine 
hænder ud til dem, 
ville de svømme ind i dem hvor-
efter jeg ville stryge dem. Jeg 
havde fodret fugle hele mit liv, 
men fugle fløj dog aldrig ned om 
mine skuldre, når jeg gik uden-
for. Alligevel var det, hvad disse 
udsøgte ’fugle i havet’ gjorde.

Lejlighedsvis kom der også 
store fisk forbi. I begyndelse 

så jeg regelmæssigt blå tre-
vally (Caranx melampygus), 
titan aftrækkerfisk (Balistoides 
viridescens), og der var endda 
et par smukke spanglede 
kejsersnappere (Lethrinus 
nebulosus), der afventede min 
tilstedekomst. De var en halv 
meter lange, blege fisk, med 
overdådige dekorationer og høj-
tidelige ansigter, der bevægede 
sig sløvt midt i vandet. Kæmpe 
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Trompetfisk

Gedefisk eller gul mulle (Mulloidichthys martinicus) er almindeligt forekommende på koral rev.
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tre-
vally 
(Caranx 
ignobilis) 
piskede af og til ind 
i sessionerne, og af og til 
en enorm ensom barracuda – 
sandsynligvis et ældre individ 
– som ofte sluttede sig til mig. 
Men som årene gik, kom der 
ingen store fisk mere.

Omkring Moorea Island blev 
der bedrevet overfiskeri i stor 
skala, og den stedlige "fiskeri-
myndighed”, foretog sig intet 
for at gribe ind overfor det 
omfattende rovfiskeri. Enhver, 
der ønskede at tjene kassen, 
kunne stort set gøre hvad de 
ville uden risiko for sanktioner.

Intelligent bevidsthed
Et andet bemærkelsesværdigt 
eksempel på intelligens og 
bevidsthed hos fisk oplevede jeg 
mens jeg rehabiliterede en hav-
skildpadde. Den var i tilstræk-
kelig grad kommet sig efter syg-
dom til at kunne vende tilbage 
til havet, og lå på lavt vand nær 
stranden på den ejendom, min 
mand og jeg dengang ejede, 
omgivet af en sky af fisk. Da 
jeg fodrede skildpadden, spiste 
fiskene de godbidder, der faldt 
ved siden af. Der var omkring 
et dusin fiskearter, men de 

mest mobile og 
opmærksom-

me var små 
sølvfarve-

de fisk.

Da 
jeg gik for at 
tjekke skildpadden 
og fodre den, dukkede nogle 
trevally op da jeg satte mig for at 
tage min maske, snorkel og fin-
ner på. Da jeg gled ud, omringede 
de mig og svømmede i formation 
med lederne en meter foran. De 
eskorterede mig til havskildpad-
den – jeg havde aldrig problemer 
med at finde den, så længe de 
var i nærheden.

Mens jeg fodrede havskild-
padden, dannede fiskene en 
sky omkring os, og selvom de 
opsnappede de madpartikler, 
der flød væk, var der ingen kamp 
eller grådighed på trods af de 
hundredvis af individer, der var 
til stede. På dybere vand ville 
stimen af forskellige fiskearter 
være på størrelse med en stue.

Da jeg vendte tilbage til stranden, 
ville nogle trevallyer altid følge 
mig på vej. Nogle få ville føre 
an, mens andre svømmede ved 
siden af mig. Når skildpadden og 
jeg svømmede sammen, kom de 

også, men hvis havskildpadden 
strejfede for langt omkring, fulg-
te de dog ikke efter. Når jeg ledte 
efter havskildpadden og scanne-
de vandet fra kysten, så jeg dem 
ofte komme tilbage, hvilket gav 
mig en indikation af, hvilken ret-
ning skildpadden havde taget.

Disse dyr forekom at danne 
et fællesskab, hvor jeg 

blev accepteret som 
deltager. Selv en sten-

fisk sluttede sig til 
os. Og en hvidtippet 

haj, der ellers jage-
de ved drop-off’et 
langs det ydre rev, 

ville slå et smut ind 
mod på stranden, da den passe-
rede forbi.

Der var en anden strand på vores 
ejendom, omkring 50 m væk. 
Mens havskildpadden udvidede 
sit udbredelsesområde, klatrede 
den nogle gange derud, hvoref-
ter jeg gik hen og bar 
den tilbage. Dens 
fiskevenner ville 
være ved vores 
strand og vente 
på os, da jeg ankom 
til fods bærende på skild-
padden. Ved en anden lejlighed 
tog min mand ud for at hente 
havskildpadden i sin kajak, da 
den forvildede sig for langt væk. 
Fiskene hvirvlede rundt om mine 
fødder, mens jeg ventede på 
stranden, men da 
kajakken stadig var 
15 m væk, strøm-
mede de alle ud for 
at møde den!

Men den mest slående hændelse, 
der illustrerer disse fisks adfærd, 
fandt sted, da jeg gik langs de 
store sorte klipper, der lå langs 
kysten mellem strandene, på 
udkig efter havskildpadden en 
dag hvor den atter havde forvil-
det sig. Skildpaddens fisk kom 
strømmende imod mig, og 
selvom jeg befandt mig højt 
oppe over vandet, fik de øje 
på mig og fræsede rundt 
i vandet nedenfor. Det 
var tydeligt, at de gen-
kendte mig fra under 
overfladen, selvom 
de aldrig havde set 
mig oppe på land 
førhen. Jeg må have 
set meget anderledes 
ud, som jeg stod oppe på klip-
perne oven vande, end jeg gjorde 
under vandet. Deres bevidsthed 
var overraskende.

Afliver myter
Desværre har fiske-

res fortæl-

linger i århundreder udbredt 
den misforståelse at fisk ikke 
er for kvikke i pæren. Vi siger for 
eksempel om en kvajet hand-
ling at det var torskedumt. Det 
var først, da rekreativ dykning 
vandt større udbredelse, at vi 
kunne betragte fiskene i deres 
eget element og blive så meget 
klogere. Ikke desto mindre er 
det f.eks. fortsat en udbredt, 

men skrupforkert opfattelse, 
at fisk ikke føler smerte 

overhovedet.  

Det stik modsatte er 
derimod tilfældet. Faktisk er det 
ikke alene fisk, men også skal-
dyr som krabber og hummere og 
mange andre arter, der udviser til-
svarende fysiologiske responser 
og reagerer på smerte på samme 
vis som mennesker. Det har man 
simpelthen kunne måle i viden-
skabelige undersøgelser. Man 
har også kunne registrere angst 
og andre sindstilstande og tillige 
observeret hvordan fisk ændrer 
adfærd når de bliver udsat for 

psykofarmaka beregnet til 
mennesker.

Nogle gange opstår 
der omstændighe-
der, der giver os et 

indblik i deres indre 
liv. For eksempel mødte 

min mand og jeg en dag på et 
dyk en enorm skole af gulstri-
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bede snepper, hver omkring 30 
cm lange. Da de nærmede sig, 
blev jeg fascineret af synet af så 
mange hundrede af dem så tæt 
på, at de blokerede mit udsyn til 
alt andet, og jeg lod mig afslap-
pet flyde bare for at betragte 
dem. Utroligt nok reagerede de 
på dette ved at se tilbage!

Fiskenes blik
Mens jeg så til, vendte hundredvis 
af fisk sig om mod mig, og den 
ene efter den anden placerede sig 
omkring 30 cm foran mit ansigt, 
hvorefter hver af dem kiggede 
dybt mig dybt i øjnene i et par 
sekunder, før de bevægede sig 

videre. Deres plads blev derefter 
overtaget af et andet individ. 
Deres øjne var store og fire centi-
meter fra hinanden, og deres blik 
var alvorligt og intenst.

Fiskenes ansigter fyldte mit syns-
felt, mens de hele tiden bevægede 
sig mod mig for, en efter en, at pla-
cere sig lige foran mine øjne for at 
beskue mig, mens jeg stirrede til-
bage på hver enkelt af dem. Dette 
stod på i meget lang tid og ville 
nok have varet i det uendelige 
hvis ikke min mand var kommet 
ind i skyen af fisk for at se, hvad 
der var gang.

Denne oplevelse var i afgøren-
de grad med til at ændre min 
opfattelse af fiskenes indre liv. 
Ved andre lejligheder fandt jeg 
ud af, at hvis jeg holdt op med at 
bevæge mig og slappede af på 
bunden, ville fisk komme nær-
mere for at tage mig i nærmere 
øjesyn. Så da de bemærkede at 
jeg også betragtede dem, ville 
de komme helt tæt på og kigge 
mig dybt i øjnene. Jeg oplevede 
aldrig igen at blive helt opslugt 
af en uigennemsigtig stime af 
fisk men der dukkede altid nogle 
fisk op. En lille, brun havaborre 
med lilla pletter var endda så 
interesseret, at den blev ved 

med at se mig ind i øjnene, 
selv efter jeg svømmede væk.

Øjenkontakt
Joe Hutto, en 
etolog, der blev 
optaget i en flok 
muldyr, skrev om en af de 
alfahanner, han kendte:
"Babe blev ikke bare den stør-
ste hjort, du nogensinde har 
set, men, endnu vigtigere, den 
mest magtfulde skabning, 
der nogensinde har været 
interesseret i at se bag dine 
øjne i et overraskende forsøg på 
at få kontakt med dig. . . Babe 
ville møde dig direkte, ansigt til 
ansigt – øje til øje – og gøre en 
indsats for ikke at vide, hvad du 
var, men hvem du var. Ved blot 
at svinge de mest kraftfulde, 
men blide øjne, ville han tvinge 
dig og alle dine forudfattede 
forestillinger om menneskelig 
overlegenhed og dyrebevidsthed 
ned i knæ.”

På deres egen facon søgte fiskene 
også at opnå øjenkontakt, som 
om der er omgivende bevidsthed, 
som formår at overskride barrie-
rerne mellem arter.

Subjektive tilstande af fisk
Fiskens subjektive tilstande, 
deres indre sindsliv og hvor-
ledes de opfatter omverdenen 
udgør en helt ny dimension hvor 
forskningen først for relativt 
nyligt er begyndt at gøre betyd-
ningsfulde fremskridt som afgø-
rende vil ændre vor opfattelse 
af hvad andre arter tænker og 
føler. Disse nye erkendelser vil 

også sætte 
vores egen rolle og for-
hold til det omgivende miljø i et 
helt nyt lys. Det er også på høje 
tid, nu hvor de oceaniske økosy-
stemer er blevet så medtagne 
af overfiskeri, at fisk og andet 
dyreliv i havet forstås og aner-
kendes som værende tænkende 
og følende væsener, der ofte har 
komplekse sociale strukturer. 
Som en god, men dog spæd 
,begyndelse er fisk og skaldyr 
blevet omfattet af dyreværns-
loven som tilskriver at de bl.a. 
ikke må tilføres unødig smerte.  
Det er derfor trist, ironisk og 
helt ude at trit med virkelighe-
den når nogle lystfiskere stadig 
påstår at fisk er for hjerneløse 
til overhovedet at føle smerte, 
mens de selv føler stolthed over, 
at det er lykkedes dem at få en 
fisk på krogen. ■

Forfatterens har tidlige-
re publiceret en række 

engelsk-sprogede artikler i 
X-Ray Mag: ”The Remarkable 

Intelligence of Fish” (udgave 
#88), der omhandler fisks intel-
ligens og overraskende evner 
, og ”A Matter of Sentience” 
(udgave #87), der rejser en 
debat om hvorfor fiskere har 
nægtet, at fisk føler smerte, og 
hvordan vi kan vide, at de gør.
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Tre stenfisk, godt camoufleret i koralrevet, sluttede sig til fællesskabet af fisk, der samlede sig omkring forfatteren.
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Fakta
Etologen Ila France Porcher, 
forfatter til The Shark Ses-
sions og The True Nature of 
Sharks, gennemførte en syv-
årig undersøgelse af et fire-års 
revhaj-samfund på Tahiti og har 
studeret hajer i Florida med haj-
møde-pioneren Jim Abernethy.

Hendes observationer, som 
er de første af deres slags, 
har givet værdifulde indsigt 
o hajers reproduktive cyklus, 
socialbiologi, befolkningsstruk-
tur, daglige adfærdsmønstre, 
roaming-tendenser og kogni-
tive evner. Besøg: ilafrance-
porcher.wixsite.com/author
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