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FÖRORD  

Jag har valt att skriva om kattdjur från Savannen i Afrika med inriktning gepard då antalet vilda 

geparder minskar drastiskt, delvis på grund av jakt men också högre befolkningstryck. Tack till min 

lärare som gjort det bästa av denna situation och handlett på bästa möjliga sätt.  
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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie är att belysa hotet mot geparden. Geparden minskar i antal ute i det vilda 

och därför är detta främst inriktat på vilda geparder. Fysiken skiljer sig mellan geparder och andra 

kattdjur eftersom de är världens snabbaste landlevande däggdjur. Framgångsfaktorer för bevarande 

av geparder är stora habitat och tillgång till föda. I Namibia har många geparder skjutits på grund av 

att de ses som hot mot boskap då människan tar allt mer plats. Geparden fångas oftast levande i 

fällor och transporteras vidare för att illegalt säljas eller skadas.  
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1. INLEDNING  

Geparder lever i Afrika i öppna landskap till exempel på savannen, speciellt i torra områden med 

låg växtlighet. Geparden skiljer sig mycket i sina anatomiska egenskaper från övriga kattdjur och 

därför placeras den i en egen underfamilj som kallas för Acinonychinae.  

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR  

- Varför är geparden hotad och vad hotar den? 

- Hur skiljer sig geparden från andra kattdjur?  

2. METOD 

Mitt främsta hjälpmedel har varit vetenskapliga artiklar eller artiklar med nyckelord som t.ex. 

utrotning. Statistik för gepard population och befolkningstillväxt nära gepardernas habitat har ej 

varit svårt att hitta då majoriteten av de sidor jag besökt har skrivit samma sak om antal vilda 

geparder som finns kvar. Dock är statistiken inte bra uppdaterad, de flesta sidor har kvar samma 

antal geparder som för t.ex. 4 år sedan, men eftersom jag inte hittar någon nyskriven relevant artikel 

så utgår jag från dessa siffror som finns tillgängliga.  

3. RESULTAT  

Namibias befolkningsökning kan man säga ha påverkat gepardernas population negativt, detta har 

bidragit till fragmentering som innebär att ytan på habitat försvinner som arterna behöver. 2018 

fanns det 2,448 miljoner invånare i Namibia, och idag finns det en befolkningstillväxt på 1,9%, 

detta enligt http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/ . Detta är en rapport 

gjord för att ge en förståelse av hur landskapsutveckling och illegala jägare påverkar gepardens 

populationen. Statistik från världsnaturfonden och Samaras webbsida har använts för att analysera 

likheter och olikheter mellan olika påverkade habitat där geparder befinner sig. Jag har dessutom 

valt arten gepard eftersom det finns mycket tillförlitlig data tillgänglig. 
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3.1 GEPARDENS BAKGRUND 
 

Geparder skiljer sig främst från andra kattdjur då den 

för det mesta jagar dagtid och kan inte dra in klorna 

fullständigt, den har dessutom mörka ränder under 

ögonen som kallas för tårränder och dessa är till för att 

dämpa solljuset från deras ögon.  

Kattdjur är en familj i ordningen rovdjur. Gemensamt 

för alla kattdjur är deras stora tassar med klor som de 

kan fälla ut. Deras hörntänder är kraftiga och används 

ofta för att döda bytesdjur. Det finns många olika arter 

inom familjen kattdjur och dessa skiljer sig oftast inte 

mycket mer än på dess storlekar. Att vara varmblodig 

kräver mycket energi och däggdjuren har därför utvecklat 

flera slags värmebesparande egenskaper som till exempel 

deras päls som ger ett isolerande lager av stillastående luft nära kroppen. De har även en smidig 

kropp byggd för att röra sig snabbt. 

Geparden är även det snabbaste landlevande däggdjuret i världen då det kan komma upp i 100 km/h 

på bara en kort sträcka. Geparden brukar inte klättra i träd till skillnad från exempelvis en leopard 

som gör det. När det kommer till föda så jagar de oftast dagtid om de har ungar, de jagar varannan 

till var tredje dag. Gepard honor lever ensamma, de vill hitta en hane bara i syfte att para sig och 

sedan fortsätter honan ensam. 

Det finns inget annat däggdjur som kan komma upp i så hög fart som geparden, detta gör den så 

fascinerande. Dock är det inte farten geparden utnyttjar när den ska jaga, utan den använder sig av 

sin förmåga att göra tvära svängar, bromsa och accelerera för att lyckas fånga andra djur. Det har 

gjorts en analys av gepardens rörelsemönster som visar detta.  

Geparden är ett mellanstort kattdjur med lång slank kropp och långa tunna ben. Den når en vikt på 

40 - 70 kg. Dess utseende är gulaktigt med svarta fläckar och med en lång svans. 
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Geparden, här ser man tydligt 
”tårränderna” (bild 1) 



3.3 MÄNNISKAN OCH GEPARDEN 

Geparden är i behov av stora ytor för att överleva visar en studie i Namibia. Detta gör att gepardens 

krav på livsutrymme hamnar i en konflikt med människans snabbt ökande behov av mark. 

Generella hot mot denna art är bland annat också illegal handel med syfte att använda geparder som 

jaktdjur och detta på grund av att geparden är mindre aggressiv än andra kattdjur och alltså blir 

lättare att tämja, detta är idag förbjudet. Gepard populationen minskar snabbt och risken är att de 

försvinner för gott. Vid sidan av rovdjur som hyenor och lejon som gärna dödar geparden och dess 

ungar om tillfället ges så är det idag människan som är den främsta fienden. Dess päls är mycket 

eftertraktad.  

”Handeln med vilda djur och växter är en lönsam affär som varje år omsätter många miljarder 

dollar. WWF stöttar det internationella nätverket TRAFFIC som arbetar med att kartlägga handeln 

och stoppa illegal sådan.” 

4. DISSKUSION  

Resultatet säger för att gepardens habitat inte ska försvinna helt så krävs det att människan slutar 

jaga och är mer mån om att skydda djuret. Det finns ett stort mörkertal i populationsförändringar 

detta på grund av tjuvjakt. Det är svårt att veta hur många geparder som exempelvis blir offer för 

medicinindustrin vilket gör det svårt att uppskatta hur pass mycket tjuvjakten varierar under åren. 

Tjuvjakt ses som en verksamhet som påskyndar fragmenteringen, detta leder till att geparden 

tvingas hitta nya habitat och jaktområden. Eftersom geparderna rör dig över breda områden för att 

kunna överleva så hamnar de lätt i konflikt med människor och människors snabbare ökande behov 

av mark. Geparder hamnar utanför skyddande områden vilket leder till att exempelvis gepardungar 

blir en populär handelsvara. Det viktigaste anledningarna till varför t.ex. naturreservat fångar in 

geparder är för att de ska överleva och få avkomma, men detta betyder också att de blir onormalt 

stressade eftersom de ej får utföra sina naturliga beteenden. Slutligen med denna rapport har jag 

kommit fram till att geparderna är allt svårare att bevara trots mycket hjälp från reservat.  
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Det var under 1900-talet som de flesta geparder dödades av bönder i Afrika, man menar att man 

under denna tid sköt ihjäl geparden eftersom den i sin tur dödade böndernas får och getter. Mina 

undersökningsområden består av Namibia där det finns flest geparder kvar, men även Samara 

Private Game Reserve som ligger i närheten av Graaf-Reinet som är en stad i Sydafrika. Denna 

undersökning finns med för att belysa gepardens historia. I Samara finns den enda kända 

grottmålningen av en gepard som är flera tusen år gammal och bevisar att de levde sida vid sida här. 

I Namibia i Afrika lever mest geparder i världen men dess existens är hotad. För ca 100 år sedan 

fanns det 100.000 geparder, medan det idag finns ca 7500 kvar i naturlig miljö och hälften av dessa 

i Namibia 
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