
Förändringar hos den vedartade vegetationen i savannen efter 11
år utestängning av stora växtätare

Andrea Herrera

Savannen täcker idag stora delar av Afrika, Sydamerika och Australien. Den karakteriseras av
en växtlighet som består av gräs och örter med utspridda vedartade växter som buskar och
träd. Vegetationen på savannen påverkas av flera faktorer, främst jordens fuktighet,
näringsämnen, bränder samt växtätare. Växtätarna påverkar direkt genom att äta av växternas
olika delar, såsom grenar, blad, frukter och frön. Växtätarna påverkar växtligheten även
genom nertrampning och genom avföring som tillför näringsämnen. Idag minskar antalet
vilda växtätare i många delar av världen, inte minst på savannen som försörjer stora delar av
världens befolkning samt deras boskap. Det är därför av stort intresse att studera hur de vilda
växtätarna påverkar savannens struktur och därmed ekosystemets funktion.

Min studie handlade om att undersöka hur de stora vilda växtätarna påverkar strukturen på
den vedartade växtligheten på savannen. En bakgrundsstudie genomfördes 1997 i Mokolodis
naturreservat i Botswana. Då utfördes en inventering där det ingick kartläggning, identifiering
samt mätning av höjd och krontäckning i tre valda studieområden inuti reservatet. Varje
studieområde bestod av ett inhägnat område som var obetat, samt ett betat område bredvid
inhängandena som användes som kontrollområde och där växtätarna kunde röra sig fritt.

Mitt examensarbete gick ut på att 11 år efter bakgrundsstudien genomförts, åka tillbaks till
samma studieområden och utföra en inventering på de vedartade växterna på både de betade
och obetade områdena. Syftet var att undersöka om de stora växtätarna hade haft någon
inverkan på de vedartade växterna.

Mina resultat visade på en generell ökning på 63 % av trädtäthet från 1997 till 2008, men
detta gällde både betade och obetade områden och berodde därför inte på om det fanns
växtätare eller ej. När jag tittade närmare på de tio vanligaste arternas trädtäthet och
analyserade dem separat kunde jag dock påvisa att två arter påverkades negativt av
utestängning av stora växtätare. Dessa två arter hade en minskad trädtäthet på de obetade
områdena jämfört med de betade områdena. Detta kan bero på att de två arterna är kända för
att trivas i störda miljöer och därav gynnas av betning. Däremot påverkades både höjd och
krontäckning positivt av utestängning av stora växtätare; träden växte sig både högre och
bredare i de obetade områden jämfört med de betade.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att växtätare har en viss påverkan på den vedartade
vegetationen på savannen redan efter 11 år, och kanske kommer det att längre fram i tiden
visas på ännu större inverkan på växtligheten. Därför bör växtätarnas roll beaktas i
bevarandefrågor och naturreservatsbildning.
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