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I norra delen av Botswana och området där omkring återfinns världens största sammanhängande 

population av den afrikanska elefanten (Loxodonta africana). Antalet elefanter har här ökat kraftigt de 

senaste decennierna och populationen är fortfarande växande. Högsta koncentrationen av elefanter 

finner man under torrperioden längs med Chobefloden, i norra delen av Chobe nationalpark. Detta 

område hyser en mycket hög biodiversitet och är ett populärt besöksmål för turister, inte enbart för de 

talrika elefanternas skull. Elefanternas ökade utbredning och märkbara påverkan på vegetationen i 

området har lett till en debatt om huruvida elefantpopulationen har negativ inverkan på biodiversiteten. 

Tidigare studier i området har dock visat att de områden som är starkast påverkade av elefanternas 

betande uppvisar högst biodiversitet.  

 

För att undersöka tänkbara bidragande orsaker till den höga biodiversiteten längs med Chobefloden 

har jag studerat hur tidsutnyttjandet för elefantpopulationen inom området ser ut. I nordöstra hörnet av 

Chobe nationalpark studerade jag under torrperioden 2004 elefanternas tidsutnyttjande i fyra områden 

med olika avstånd från Chobefloden. Genom att räkna alla observerade elefanter längs så kallade 

linjetransekter i de olika områdena, kunde elefanternas tätheter, och därmed även deras 

tidsutnyttjande, inom det studerade området kartläggas.  

 

Jag fann de högsta elefanttätheterna i områdena närmast Chobefloden, vilket innebär att elefanterna 

tillbringar en oproportionerligt stor andel tid i dessa områden. Detta i sin tur innebär att en relativt stor 

andel fekalier och urin hamnar nära floden. Eftersom elefanterna främst betar i de stora 

skogsområdena längre bort från floden blir följden att de transporterar näring från skogsområdena till 

de flodnära områdena. Under torrperioden utgör Chobe- och Zambesifloden de huvudsakliga 

tillgängliga vattenkällorna i området, men närheten till vatten kan inte ensamt förklara den höga 

biodiversiteten man finner längs med Chobefloden. Denna studie visar att näringsimporten till de 

flodnära områdena, genererad av områdets elefanter, bör tas med i beräkningen som en tänkbar 

bidragande orsak. Detta bör beaktas i förvaltningsbeslut som rör området och dess elefantpopulation.   

 

 

Examensarbete i biologi, 30 hp, 2009 
Institutionen för biologisk grundutbildning och institutionen för ekologi och evolution, avdelningen 
för zooekologi, Uppsala universitet 
Handledare: Christina Skarpe, Høgskolen i Hedmark, Norge, Mats Björklund, Uppsala universitet 
samt Lucas P. Rutina, Department of Wildlife & National Parks, Botswana 
 


