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Sammanfattning 
 
Riktlinjer för markanvändning är viktiga frågor i hela tredje världen, och speciellt i Afrika 
söder om Sahara där populationsutvecklingen parallellt med den ekonomiska utvecklingen 
sker mycket snabbt samtidigt som en substantiell megafauna finns kvar. Detta leder till 
intressekonflikter mellan kortsiktig ekonomisk tillväxt och insatser för att bevara den 
biologiska mångfalden, och omfattande forskning behövs för att riktlinjer för hållbar 
utveckling ska kunna tas fram. 
 
I den sydvästra delen av Kalahari, Botswana, har utvecklingen i tidigare marginaliserade 
områden lett till en minskning i de stora vilda däggdjuren, och det har visat sig att 
markanvändningen spelat en avgörande roll i detta skeende. Tidigare har man endast använt 
relativa mått för att studera skillnader i däggdjursamhällen mellan de fyra markanvändnings-
typer som finns i regionen (nationalparker, viltvårdsområden, kommunala betesmarker och 
stängslade rancher), och inga jämförelser mellan regn- och torrtid har heller gjorts. 
 
Jag har undersökt effekterna av markanvändningintensitet och årstidvariation på 
däggdjurstätheter. Hypotesen var att tätheterna för vilda däggdjur skulle vara högre i 
skyddade områden som nationalparker och viltvårdsområden, än i de oskyddade - kommunala 
betesmarker och stängslade rancher, samt att mönstren för tamdjur skulle vara de motsatta. 
Dessutom förutsågs att dessa mönster skulle vara i huvudsak detsamma både regn- och torrtid 
för de stationära arterna, men varierande för de nomadiska. 
 
Data från linjetransekter körda med bil analyserades med DISTANCE-metoden, och påvisade 
tydliga skillnader i däggdjurstätheter mellan skyddade och oskyddade markanvändningstyper, 
i synnerhet för de vilda hovdjuren och för alla tamdjur. Teoretiskt skulle detta kunna bero på 
direkt konkurrens arterna emellan, förändringar i vegetationen och/eller mänsklig jakt, och 
från resultaten gick det inte att utesluta något av dessa scenarier. De stora rovdjuren gav 
intryck av att följa de trender som observerades för deras bytesdjur, emedan många mindre 
däggdjur inte alls påverkades av markanvändningsregimer. Generellt sett påverkades inte de 
observerade mönstren av skillnader mellan regn- och torrtid, vilket kan ha sin förklaring i att 
de i hög grad nomadiska arterna, som gnuer och eland, redan har minskat till en mycket låg 
nivå.  
 


