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Sammanfattning 

Arbetet är en litteraturstudie och är ett försök att ta reda på två underarter av tigers (Panthera 

tigris) populationsförändring och anledningen till detta på en tidsskala från 1970 till 2010. De 

valda underarterna för uppsatsen är sumatratigern och amurtigern. I samband med 

undersökningen av de två underarternas populationsförändring har fokus lagts på Sumatra 

och Amurområdet för att kunna få en överblick över de områden där tigrarna återfinns och 

med den överblicken lättare öppna för att diskutera hållbara bevarandemöjligheter i 

framtiden. 

Uppsatsen har i huvudsak diskuterats med stöd av tidigare studier, statistikuppgifter och 

rapporter i ämnet och därefter har det insamlade materialet analyserats och genomarbetats för 

att försöka nå fram till nya insikter inom tiger- och landskapsforskningen. Jämförande studier 

med den svenska vargen används som en utgångspunkt för vad som kan ske om tigern 

fortsätter att minska eller helt försvinner från sina områden. 

Trots brister i det statistiska underlaget finns tecken på att fragmenteringen och 

befolkningstillväxten är viktiga faktorer för sumatratigerns nedgång. Amurtigern visade sig 

vara mer tålig för både fragmentering och den ökande befolkning i Amurområdet tvärtemot 

vad tidigare forskning visat, men då båda tigrarnas utbredningsområde har analyserats på 

liknande sätt trots stora skillnader i förhållande, miljö och storlek så kan detta spela en stor 

roll i mina resultat jämte tidigare forsknings resultat. Klart är dock att människors allmänna 

attityd mot rovdjur i deras närområde, så kallade human-wildlife conflicts, komplicerar 



bevarandefrågan för tigern då skador orsakade av rovdjuren inte ses på med blida ögon och 

kan vara dyrt att kompensera för.  

Abstract 

The study is a literature review and seek to find out two subspecies of tiger´s (Panthera tigris) 

population change and the reasons surrounding this on a time scale from 1970 to 2010. It also 

includes finding out the landscape and ecological consequences related to this, in order to 

discuss the sustainable conservation opportunities in the future. The two chosen subspecies 

for the study is the sumatran tiger and the amurtiger. 

The method has been mainly supported by previous studies, statistics and reports on the 

subject, but has allow themselves to be analysed and discussed in search for new fatc that can 

bring more light over the tigers popoulationchanges and the reserach of the tigerlandscape. 

Comparative studies with other predators, our Swedish wolf out and foray into the landscape, 

however, brings us a good picture of what could happen if the tiger continues to decrease or 

completely disappear from their landscape. 

Despite declining statistics, there were clear signs that fragmentation and human population 

growth are important factors to discuss the tiger's decline. The sumatran tiger was shown to 

be dangerly threatened by deforestation and human population growth in Sumatra, while the 

amurtiger seemed to be more resistent despite earlier researches has shown. An explanation 

for this might be the fact that the two subspecies range has been analyzed the same way 

despite large differences in environment and sieze and this can play a big role in my results 

that differes from earlier reserach results. It is clear, however, that humans general attitude 

toward predatos in their local area, so called human-wildlife conflicts, complicates the issue 

of conservation of the tiger when damage caused by the predators can be fatal and not to easy 

or affordable to compensate. 
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Inledning 

Rovdjur framträder ofta i olika medier, såsom film, böcker och tidningar. Deras existens kan 

verka självklar, men trots det är rovdjurens plats i världen inte alltför självklar. Rapporter om 

djurens minskande antal, illegal jakt och handel med djurdelar på svarta marknaden 

publiceras på flera kontinenter. Bevarandeplaner framställs och frågeställningar formuleras; 

Vad händer om rovdjuren försvinner? Påverkas landskapet, påverkas djurlivet, påverkas 

människor? 

Utifrån ett eget intresse att försöka besvara de här frågorna, har jag följt de rapporter som 

släppts av organisationer såsom WWF och Greenpeace gällande stora rovdjur. Med en 

bakgrund som landskapsvetare började därefter nästa steg som var att undersöka landskapet 

ur både djurens och människans perspektiv som det ser ut för närvarande, samt försöka att 

blicka framåt för att analysera vad en möjlig minskning av rovdjur kan innebära. Då det finns 

många hotade arter idag så gjordes en begränsning för att kunna fokusera på ett specifikt 

rovdjurs situation. Valet föll på två underarter av tiger, sumatratiger (Panthera tigris 

sumatrae) och amurtiger (Panthera tigris altaica). Kandidatarbetet ska diskutera hur 

förutsättningarna för de två underarterna förändrats sedan 1970-2010 och om det finns några 

likheter eller olikheter mellan de två underarternas populationsförändringar. För att bredda 

analysen användes även studier av den svenska vargen för att få en jämförelse mellan två 

olika hotade arter. 

Tanken med att skriva ett kandidatarbete om rovdjur ur ett landskapsperspektiv är att 

kombinera ämnet rovdjursekologi med landskapsförändringar. Landskapet utvecklas inte som 

en självständig enhet, utan påverkas och förändras med hjälp av de individer som befolkar 

och brukar det. Ett landskap kan utsättas för skogsbrand, bli avbetat, uppodlat eller bebyggt 

vilket öppnar en ny miljö med nya förutsättningar för de arter som bebor det. De djur som 

befinner sig i ett landskap är anpassade till ett visst ekosystem. De har olika nischer där vissa 

arter är specialiserade medan andra är generalister. 

 

Syfte 

Denna studie syftar till att ta reda på hur fragmentering orsakad av skogsbruk har påverkat 

tigrar på Sumatra och i ryska Amurområdet, samt ta reda på huruvida befolkningstillväxten 

inom dessa utvalda områden kan ha bidragit till tigerns tillbakagång. Som exempel används 

två underarter av tiger: sumatratiger (Panthera tigris sumatrae) och amurtiger (Panthera tigris 

altaica) och frågeställningarna är följande; 

  

 Hur har befolkningstillväxt och fragmentering på Sumatra och i Amurområdet 

förändrats sedan 1970-talets början och hur har detta påverkat tigern?   

 Finns det likheter eller skillnader i underarternas upp- respektive nedgång? 



 Finns det likheter eller skillnader mellan tigern och den svenska vargen, vad gäller 

populationsutveckling och attityder? 

 

            
 

Figur 1. Tigerns nutida och historiska utbredning. WWF 2014 

Metod och material 
 

Val av metod 

Kandidatarbetet är en litteraturstudie som vill ge en förståelse av hur landskapsutvecklingen 

har påverkat tigerpopulationerna. Statistik om tigerpopulationernas förändring, 

befolkningstillväxt på Sumatra och Amurområdet sedan 1970-talets början, samt statistik för 

skogstäckning/avverkning har använts för att analysera likheter och olikheter mellan dessa 

två områden. En översiktlig landskapsanalys har gjorts över Sumatra och Amurområdet. De 

två underarterna i uppsatsen är valda eftersom de har olika levnadsmiljöer samt för att det 

finns mer tillförlitlig data på dessa arter tillgängliga. 

 

Genomförande 

Mitt främsta hjälpmedel har varit vetenskapliga artiklar och söksträngar med bland annat 

underarternas latinska namn och sökningar efter artiklar med nyckelord som fragmentering 



och skogsavverkning. Databaser som använts har varit Web Of Science, Google Scholar och 

Summon. Ett urval av sökord och antal träffar i samband med sökningen finns i tab. 1. 

 

Tabell 1. Sökord och träffar. 

 

 

Sökord Träffar 

Panthera tigris 744 

Panthera tigris sumatrae 44 

Panthera tigris altaca 149 

Panthera tigris tigris 744 

Deforestation Sumatra 148 

Deforestation Amur 2 

Fragmentation in the landscape 10335 

Tiger reserve 1894 

Decreasing tiger 822 

Sumatra ecology 119 

Sumatra vegetation 136 

Sumatra history 395 

Sumatra geology 42 

Amur history 119 

Khabarovsk Krai ecology 1 

Khabarovsk Krai geology 0 

Khabarovsk Krai history 3 

Primosky Krai ecology 0 

Primorsky krai geology 0 

Primorsky Krai history 1 

Human-wildlife conflicts 577 

Human-Tiger conflicts 26 

Wolf Sweden ecology 7 

Wolf Yellowstone ecology 70 

Wolf Sweden history 8 

 

 

För att närmare undersöka de konflikter som kan uppstå mellan människor och rovdjur och 

konsekvenserna av dessa konflikter, användes begreppet human-wildlife-conflicts (Singh et 

al 2015). 

Många av träffarna på sökorden var irrelevanta då deras innehåll inte var till nytta för 

uppsatsens syfte eller enbart snuddade vid ämnet, vilket innebar svårigheter att hitta relevanta 

artiklar att använda för analys. Kontakt togs tidigt med WWF och jag fick en inbjudan att 

delta på ett möte på Nordens Ark i Hunnebostrand, gällande en uppföljning av deras projekt 

att bevara amurtigern i Ryssland. På mötet diskuterades det hur projektet skulle tas vidare och 

vad som hade åstadkommits under projektets gång. En samlad rapport, Global Tiger Initiative 

(2010), delades ut och har till viss del använts som källa till kandidatarbetet. En förstudie i 



ämnet gjordes även i form av en B-uppsats som behandlade de två underarterna och hur 

landskapförändringar har påverkat dem. Mejlkontakt togs med svenska och ryska WWF, 

Environmental Investigation Area, samt svenska ambassaderna i Indonesien och Ryssland för 

att få uppdaterade siffror på befolkningsstatistik, skogsavverkning och tigerpopulationens 

förändring men dessvärre återkopplade enbart svenska WWF och de hade inte de siffror som 

behövdes för studien. 

 

Metodkritik 

Statistik för tigerpopulationerna, befolkningstillväxt, samt skogsavverkning har stundtals 

varit mycket svår att hitta. Sökresultatet har stundtals varit mindre trovärdiga, eftersom 

källorna varit gamla. Gaveu (2009), uppger också att statistiken är svåråtkomlig och illa 

uppdaterad, vilket antyder att det överlag kan finnas svårigheter att hitta exakta siffror. Detta 

har gjort det svårt att få en klar bild över statistiken. 

Bakgrund 

Tigerns gren på kattdjurens släktträd börjar troligen redan i Miocen. Ett vanligt antagande är 

att den härstammade från sabeltandstigern (Global Tiger Initiative 2010). Släktband har 

kunnat dras mellan en sabeltandad tiger vid namn Thylacosmilus, men den närmsta 

förhistoriska släktingen som man idag tror att tigern härstammar från, är den sabeltandade 

katten Marchairodus (Volmer et al 2016) som kunde bli 2,5 meter och väga 272 kg, samma 

storlek som dagens lejon (Global Tiger Intiative 2010). Tigern återfinns idag enbart i Asien 

och utbredningen sträckte sig i början av 1900-talet så långt som till Mellanöstern (Goodrich 

et al 2015). Idag är de återstående tigrarna utspridda över kontinenten i länder som Indien, 

Myanmar, Bhutan, Amurområdet och Sumatra för att nämna några och enbart 3200 tigrar 

beräknas leva i det vilda (WWF 2014). Tigrarna tros finnas i tretton länder idag, de så kallade 

tigerländerna (Chundawat et al 2014). Tigern lever största delen av sitt liv i ensamhet, utom 

när de söker sig en partner. En hanes revir överlappar i regel med ett flertal honors, då 

hanarna tenderar till att ha större revir än honorna (Chundawat et al 2014; WWF 2014; 

Goodrich et al 2015). Könsmognaden infaller senare hos hanar än hos honor, normalt vid 3-4 

års ålder för honor respektive 4-5 år för hanar. Honorna kan få upp till tre ungar efter en 

graviditet på tre månader. Ungarna är beroende av sin mamma de första månaderna, men kan 

nedlägga egna byten redan vid ett halvårs ålder (WWF 2014; Goodrich et al 2015). 

 

Hot 

I stora delar av Asien har det länge använts tigerdelar i medicin, något som idag är förbjudet 

men fortfarande är en viktig faktor till varför tigrar dödas (WWF 2014: Goodrich et al 2015). 

Chapron (et al 2008) anser att det är större risk för tigern att dö ut än för leoparden på grund 

av dålig populationsåterhämtning vid stort jakttryck och att tjuvjakten är något som är starkt 

bidragande till hotbilden. Traditionell medicinkonst är dock långt ifrån den enda anledningen 

till hotet mot tigern. Fragmentering av landskap innebär stora problem eftersom tigrar är 



beroende av stora sammanhängande ytor för att kunna vandra, finna byte och etablera ett 

revir (Loucks et al 2007). Ett tigerrevir kan variera i storlek beroende på vilket landskap 

tigern lever i. Revirstorleken kan variera från 60km2 hos en bengalisk tiger till 1000 km2 för 

en amurtiger. Den senare kräver större revir på grund av att det är långt mellan bytesdjuren 

vilket ger svårigheter att hitta byten (WWF 2014). 

Undersökningsområden 

Detta avsnitt innehåller en översiktlig landskapsanalys av Sumatra och ryska Amurområdet 

för att belysa undersökningsområdet och dess historia, bebyggelse, invånare och för att ge en 

översiktlig bild över de valda områdenas karaktärer i landskapet och skyddade områden. 

Översiktlig områdesanalys - Sumatra 

Undersökningsområde och historia 

Lite är känt om Sumatras äldre historia. Det har hittat avfallshögar ifrån jägarfolk som dateras 

så långt bak som 11 000 f. Kr. Jägarfolket tros ha hållit sig till flodkanter och undvikit 

skogarna. Större fynd har hittats ifrån brons- och järnåldern i form av exempelvis krukor då 

handel bedrevs med bland annat nuvarande Vietnam (Marsden 1811). Lämningar från bland 

annat södra Sumatra visar på handelskultur från 500 e. Kr samt att det funnits stora 

variationer i kulturen stammarna emellan. Detta har man bland annat kunnat tyda efter 

utgrävningar av gravar, där fynd av bland annat keramik och gravgåvor skiljer sig åt från 

varandra (Bonatz et al 2009). Städer kom sedan att växa fram bara ett par hundra år efter de 

tidigaste fynden i Sumatra och handel med Kina blomstrade enligt Bontaz (et al 2009). Viktig 

export från Sumatra var grödor och olja, då liksom den är nu (Bonatz et al 2009; Gaveau 

2009; Sasidhran et al 2016) Den skog som växer på Sumatra är till stora delar regnskog. 

Skogen håller ett stort antal arter och räknas binda stora mängder av koldioxid till sig 

(Gaveau 2009). Idag är skogen hårt utsatt för avverkning (Fig. 2) och studier har gjorts på hur 

mycket skog som har försvunnit under 1900-talet, men Gaveau, (2009) beskriver att 

grunddata saknats och därmed gjort det svårt att följa upp statistik för skogsavverkning. 

Skogsavverkningen tros dock ha ökats genom den våg av industrialisering, nya 

handelskontakter och odlingsmöjligheter (Laumonier et al 2010). Den markanvändning på 

Sumatra som bidrar mest till att skogen minskar är plantager för utvinning av palmolja, som 

expanderat och nu även sker i områden som blivit klassade som viktiga för den biologiska 

mångfalden (Sasidhran et al 2016). Diskussioner gällande hur man bör klassificera och 

skydda de unika naturtyperna på Sumatra har varit lågprioriterade länge och trots varslandet 

av de många arter, orangutang, sumatratiger, noshörning etcetra som tros minska på grund av 

de minskande skogsområdena, så är det nu klimatfrågan som lyft landets ögon för en 

fungerande bevarandestrategi (Laumonier et al 2009).  

 



         
 

 

Figur 2. Sumatras skogstäckning 1990-2010 Mongabay.com 

 

Bebyggelse/invånare 

Sumatra har idag en befolkning på över 47 miljoner människor , men tätheten räknas vara 

relativt låg på spridda håll ute i landsbygden (Badan Pusat Statistik 2016; Eliot & Bickersteth 

2000). Överbefolkning är däremot ett stort problem  i många städer och byar (Eliot & 

Bickersteth 2000) och statistik visar att befolkningen fortsätter öka (Tab. 1) (Badan Pusat 

Statistik 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 1: Invånare i Sumatra 1970-2010, Badan Pusat Statistik 2016 

 

 

Provinser i 

Sumatra 

Befolkning      

År 1971 1980 1990 1995 2000 2010 

Aceh 2 008 595 2 611 271 3 416 156 3 847 583 3 930 905 4 494 

410 

Sumatera 

Utara 

6 621 831 8 360 894 10 256 027 11 114 

667 

11 649 

655 

12 982 

204 

Sumatera 

Barat 

2 793 196 3 406 816 4 000 207 4 323 170 4 248 931 4 846 

909 

Riau 1 641 545 2 168 535 3 303 976 3 900 534 4 957 627 5 538 

367 

Jambi 1 006 084 1 445 994 2 020 568 2 369 959 2 413 846 3 092 

265 

Sumatera 

Selatan 

3 440 573 4 629 801 6 313 074 7 207 545 6 899 675 7 450 

394 

Bengkulu 519 316 768 064 1 179 122 1 409 117 1 567 432 1 715 

518 

Lampung 2 777 008 4 624 785 6 017 573 6 657 759 6 741 439 7 608 

405 

Summa 20 808 148 28 016 

160 

36 506 703 40 830 

334 

42 409 

510 

47 728 

472 

 

 

Karaktärer i landskapet för Sumatra (Fig. 2) 

Karaktärer i landskapet kan delas in i följande kategorier: 

 Vulkaner  

 Slätter och skog 

 Förhöjd terräng (kuperad mark i anknytning till berg) 

 Berg 

 

Vulkaner 

Sumatra är en vulkanisk ö och ligger i den så kallade Eldringen, ett område som präglas av 

hög vulkanism. I fig 2 kan vi se ett antal vulkaner främst utspridda över Sumatras bergskedja 

och i denna analys anses täcka landskapet med 10%. På kartan syns även Lake Toba som är 

ett resultat av vulkanism (Hao et al 2014). 

 

Slätter och skog 

Den huvudsakliga skogstypen är regnskog med hög artrikedom. Minst 55% av Sumatra av 

täcks av slätter med skiftande öppen mark och regnskog (Gaveau 2009). Denna siffra är dock 

stadigt minskande på grund av exploatering i form av plantager och vägbyggen (Sasidhran et 

al 2016). 



 

Förhöjd terräng 

Den förhöjda terrängen omfattar uppskattningsvis 15% och ligger i direkt anslutning till 

bergskedjorna och de vulkaniska områdena (Liu et al 2012). 

 

Berg 

De berg som finns på ön kan antas uppta ca 20% av Sumatras landskapsareal och ligger vid 

kusten ut mot Indiska Oceanen (Liu et al 2012). 

 

Sammanfattning av landskapskaraktärer 

Landskapet på Sumatra är varierande och innehåller ett flertal arter däribland många 

rödlistade (Pusparini et al 2015; Annabell 2001; Claridge 1994; Bettinger 2015). Öns geologi 

innefattar mycket vulkanism och det har i sin tur påverkat landskapet (Hao et al 2014) (Fig. 

2). De stäpper som finns i anslutning till bergskedjor och den skog som finns på Sumatra har 

stor biologisk mångfald men krymper ständigt av storskalig avverkning (Gaveau 2009; 

Sasidhran et al 2016). De naturliga ekosystemen är känsliga och trots att de i många områden 

erkänns som så kallade hot spots där artrikedomen är särskilt hög, så sträcker sig många 

plantager med odling in i dessa områden (Sasidhran et al 2016). 

 

Skyddade områden 

Ett antal skyddade områden finns på Sumatra. Barisan Selatan är en nationalpark belägen i 

Bukit Barisan Mountains som håller en stor artrikedom av träd, växter och djur. Bland annat 

malaysisk tapir, sumatranoshörning och sumatratiger rör sig genom parken (Pusparini et al 

2015; Annabell 2001). Parken har dock haft stora problem med illegal jakt och patruller rör 

sig numera längs parkgränserna (Annabell 2001). Berbak är en nationalpark vid Sumatras 

ostkust och består till stora delar av träskmarker, liksom högterrängsområden (Claridge 

1994). Parken håller ett antal sumatratigrar och noshörningar, samt har ett rikt fågelliv. 

Gunung Leuser ligger i norra Sumatra med en extrem artrikedom därav många arter som är 

akut hotade. Nationalparken är en av Sumatras största, men har också den stora problem med 

illegal jakt (Annabell 2001). Kerinci Seblat National Park ligger i södra Sumatra och består 

till stora delar av berg och hög terräng och håller bland annat en stor del av Sumatras 

population av noshörningar. Även här bedrivs tjuvjakt på både noshörning men även 

sumatratiger (Bettinger 2015). Att tigern minskar har börjat leda till en viss oro då vildsvin 

ökat i antal och riskerar förstöra de lokala böndernas sådd (Annabell 2001). Vidare har 

illegala aktiviteter, inte bara tjuvjakt utan även odling i nationalparken blivit ett stort problem 

(Bettinger 2015). Way Kamba, Sumatras minsta nationalpark, är ett område som upprättats 

för att skydda de sista låglänta regnskogarna och trots sin ringa storlek så är nationalparken 

mycket artrik och ett hem för cirka 300 olika fågelarter (Annabell 2001). 

 



 
 

 

Figur 2. Landskapskaraktärer i Sumatra, ESRI; Indahnesia.com 2011 

 



Översiktlig områdesanalys - Amurområdet (Khabarovski Krai, 

Primorsky Krai) 

Undersökningsområde och historia 

Landskapets historia har under perioder upplevt stora förändringar. Under Pleistocene och 

den sista istiden som dröjde sig kvar i stora delar av Europa och Amerika befann sig Sibirien, 

ryska fjärran östern och delar av norra Kina i en relativt opåverkad tundrastäppmiljö, kallad 

mammutstäpp. Dessa tundrastäpper beboddes av mammutar, ullhåriga noshörningar, varg, 

lejon och bison och ingick i den så kallade megafaunan. Landskapet präglades av öppna 

gräslänta slätter och dalar men de kom sedan att växa igen för cirka 10.000 år sedan under 

den uppvärmning som följde med Holocen (Sergey 2005). Enligt Sergey (2005) ska få av den 

ursprungliga megafaunan ha överlevt den förändring som skedde under Holocen. Den öppna 

slätten slöt sig på flera håll till en tundraskog, men trots klimatomställningen var det troligare 

att mänsklig påverkan i form av jakt var bidragande till att flertal arter dog ut från området 

(Sergey 2005).  

De regioner som utgör Amurområdet idag är Khabarovski Krai och Primorsky Krai (Popov 

2014). Två stora floder, Amur och Ussuri, rör sig genom de båda provinserna varav den 

senare rör sig genom Primorsky Krai medan Amur strömmar genom Khabarosvski Krai (Bell 

2001). Primorsky Krai var till en början en kinesisk provins, men överlämnades till Ryssland 

under ett fördrag som ägde rum 1860 (Bell 2001). Khabarovski Krai och Primorsky Krai 

(också känd som Pimorye) är båda belägna i ryska fjärran östern och är både provinser i 

Ryssland (Bell 2001). Arkeologiska undersökningar har visat att området varit bebott redan 

under neolitikum och då främst inom Primorsky Krai. Undersökningar har visar att de 

människor som bodde här försörjde sig ursprungligen på fiske och jakt, men sedan ska ha gått 

över till att odla hirs (Popov et al 2014). De första ryska invånarna bosatte sig i det dåvarande 

Khabarovski Krai och Primorsky Krai runt 1643, men ska ha lämnat området och varit borta i 

över ett århundrande på grund av militär aktivitet. 1938 delades dock det som kallades för Far 

Eastern Krai till att bli Khabarovski Krai och Primorsky Krai (Ministry of Economic 

Development and Foreign Relations of Khabarovsk Krai u.å). Naturtillgångarna i de båda 

provinserna är stora och största resurserna är kol och skog. Exporten av timmer, grödor och 

fisk, samt metall och kol (Bell 2001; Ministry of Economic Development and Foreign 

Relations of Khabarovsk Krai u.å). 

 

 



Bebyggelse/invånare 

80 % av alla de nu boende inom Khabarovski Krai bor i städer, vilket innefattar de sju större 

städer som återfinns inom provinsen, däribland inräknade Khabarovsk och Amursk (Bell 

2001). Primorsky Krai har tolv större städer där en av de största är Vladivostok. Andelen av 

de som bor i städer i Primorsky Krai är något mindre än i Khabarovski Krai och uppskattas 

till 78 % (Ministry of Economic Development and Foreign Relations of Khabarovsk Krai u.å; 

Bell 2001). 

 

Tabell 2: Invånare i Amurområdet 1970-2010, Wells 2010, Bell 2001 

 

 

Ryska 

Amurområde

t 

     

År 1970 1980 1990 2000 2010 

Befolkning 793000 937000 1074000 3717500 Inga siffror 

 

Karaktärer i landskapet för Amurområdet (fig. 3) 

Karaktärer i landskapet kan delas in i följande kategorier: 

 Naturlig vegetation 

 Industriellt brukad mark 

 Reservat 

 Stäpp 

 

Naturlig vegetation 

Området består av varierande naturlig vegetation i form av taiga och lövskog eller annan 

vegetation som inte är definierad. Upptar ca 20% av området (Blagovechchenskii et al 2002). 

 

Industriellt brukad mark 

Annan brukad mark än för odling. Upptar ca 45% av Amurområdet. Ej specificerat vad för 

brukningsmetoder som används på denna mark. Timmerexport är en viktig näring i området 

och förser stora delar av Ryssland med virke (Ministry of Economic Development and 

Foreign Relations of Khabarovsk Krai u.å; Blagovechchenskii et al 2002).. 

 

Reservat 

Reservat. Täcker uppskattningsvis ca 20% (Blagovechchenskii et al 2002). Reservaten 

innefattar både lövskog och taiga och varierar i storlek (Global Tiger Initiative 2010) 

 

 

 



Stäpp 

Området kan översiktligt beräknas vara täckt av stäpp till 15%. Med stäpp innefattar man 

gräslänta områden, det vill säga öppna områden med vegetation under buskskiktet 

(Blagovechchenskii et al 2002). 

 

Sammanfattning av landskapskaraktärer 

Amurområdet har ett landskap som består av stora delar taiga och lövskog till öppna marker. 

Det finns ett antal reservat inom Khabarovski och Primorsky Krai som varierar i storlek och 

naturtyper (Blagovechchenskii et al 2002). Marken brukas industriellt i området och även om 

det inte är specificerat så kan skogsbruk antas vara dominerande, då virkesproduktionen är en 

viktig näring. Khabarovski Krai anses vara den provins där det finns mest resurser av timmer 

än i hela landet ((Blagovechchenskii et al 2002; Ministry of Economic Development and 

Foreign Relations of Khabarovsk Krai u.å). 

. 

 



 

 

Figur 3. Landskapskaraktärer i Ryssland. Blagovechchenskii et al 2002; ESRI 

 



Skyddade områden 

I Khabarovski Krai och Primorsky Krai finns ett flertal skyddade områden. I nordöstra 

Primorsky Krai ligger The Botchonski nature reserve som håller en hög artrikedom och 

bildades för bevarandet av Amurtigern 1994 (Global Tiger Initiative 2010). The Kedrovaya 

pad´reserve ligger vid gränsen till Kina och har en stor biologisk variation, däribland närmare 

300 arter av fågel. The L.G. Kaplanov Lazovski reserve bildades 1937 och ligger i sydöstra 

Primorsky Krai och gränsar till Japanska havet. Ett stort antal rödlistade och skyddade arter 

återfinns i reservatet, bland annat sika hjort, utter och mandarinand. I Primorsky Krai ligger 

även The Sikhote-Alin reserve, ett område som tagit sig in på UNESCO:s världsarvslista och 

ur biosfärforskningssynpunkt är området ett center för forskning om ekologi och 

florisitk/faunistik. Där finns även ett antal amurtigrar och en population av den mycket 

hotade amurleoparden, den sista som beräknas finnas kvar i vilt tillstånd (Global Tiger 

Initiative 2010; Miquelle et al 2015). The V.L. Komarov ussuri state reserve håller ett stort 

antal trädarter, svamparter, lavar och mossor och 1999 startades projekt för bevarandet av den 

himalayiska björnen (Global Tiger Initiative 2010). The Anyuisk national park ligger i 

Khabarovski Krai och ska innan ha tillhört Sikhote-Alin innan det blev ett eget reservat. 

Reservatet håller cirka 10 amurtigrar i området som är permanent boende i nationalparken. 

The ”call of The Tiger” national park bildades av WWF och återfinns i sydöstra Primorsky 

Krai och håller förutom amurtigern även amurleopardkatt och lo. Ett stort antal skyddade 

arter lever i reservatet som också är av kulturhistoriskt värde då arkeologiska fynd har hittats 

i området. The ”Udege legend” national park, beläget i Primorsky Krai kan närmast beskrivas 

som en skyddad vandringsväg för amurtigern men utöver detta så håller nationalparken en 

stor artrikedom i form av både växter och djur (Global Tiger Initiative 2010). 

Underarternas ekologi 

Nedan följer en beskrivning av underarterna och en jämförande kortare beskrivning av den 

bengaliska tigern, samt de landskap respektive underart befinner sig i och hur landskapet 

påverkar djurens anpassning. 

Sumatratiger 

Sumatra är hem för den minsta av de fem nu levande underarterna och den tigern som har 

störst genetisk likhet med den utrotade javatigern (Panthera tigris sondaica) och balitigern 

(Panthera tigris balica) (Xue et al 2015). Sumatratigern blir inte mer än 1,8-2,7 meter lång, 

och en hane kan väga runt 130 kg, jämfört med en hona som kan väga runt 90 kg. 

Sumatratigern har till skillnad från de andra underarterna en större utvecklad man, vilket 

troligen är till dess fördel när den rör sig genom djungeln då den skyddas från vassa grenar. 

Tigern har även ränder som går ner på benen vilket de andra underarterna saknar (Global 

Tiger Initiative, 2010). Sumatratigern tar i huvudsak mindre byten eller byten i samma storlek 

som den själv. Apor och mindre hovdjur såsom malaysisk tapir är de vanligaste bytesdjuren. 

(Linkie et al 2003; Global Tiger Initiative 2010; O'Brien, Kinnaird, Wibisono 2003). Äldre 



källor har redovisat att det på Sumatra inte varit ovanligt eller olagligt att bruka så kallade 

tigerfällor då tigern i mångt och mycket ansågs som ett skadedjur. Fällorna kunde vara 

konstruerade på en rad olika sätt. De kunde vara snarlika européernas sätt att driva djur till en 

håla med vassa pinnar i botten och man fällde även träd över djuret, använde sig av burar som 

tigern jagades in i etcetera. Förgiftning av vatten, liksom kött praktiserades (Marsden, 1811). 

Hoten mot sumatratigern är idag många. Tjuvjakt och skogsavverkning. En ökad bebyggelse 

och anläggande av vägar som gör skogen mer tillgänglig underlättar ytterligare avverkning 

(Wibisono & Pusparini 2010; Linkie et al 2003). Vidare har tigerns bytesdjur varit utsatt för 

hårt jakttryck vilket i sig också har visats ha stor påverkan på tigerpopulationen (Linkie et al 

2003). Nya hot mot både sumatratigern och dess bytesdjur är den stora odling av 

vegetabiliska oljor, främst palmolja, som förekommer på Sumatra (Bateman et al 2010; 

Linkie et al 2003). I dagsläget återfinns sumatratigern i 12 områden på Sumatra, så kallade 

Tiger Conservation Landscapes. Dessa landskap som till stor del består av regnskog är under 

ständigt tryck och minskar successivt på grund av skogsavverkning (Linkie et al 2003). 

 

Amurtiger 

Amurtigern är den i särklass största nu levande underarten. Med en maxvikt på 300 kg för 

hanar och 170 kg för honor kräver den ett stort område att patrullera och jaga på (WWF 

2014). Amurtigern återfinns i Amurområdet, samt i mindre antal i nordöstra delarna av Kina 

(Luan et al 2011). Tigern uppehåller sig främst i områden med barrskog, till viss del i lövskog 

och på tundran. (WWF, 2014). Att amurtigern lever i Norra Ryssland kan vara bidragande till 

att kroppshyddan är mycket större än exempelvis sumatratigerns, då Amurområdet domineras 

av extrem väderlek och låga temperaturer. Amurtigern är anpassad till detta klimat och har 

till skillnad från de andra underarterna ett fettlager på upp till 5 cm som skydd mot kylan 

(Global Tiger Intiative 2010). Enligt Bergmanns regel skulle detta kunna förklara 

storleksskillnaden mellan sumatratigern och amurtigern, då varmblodiga djur i arktiska 

miljöer utvecklar en större volym i förhållande till kroppshyddan än djur i tropiska klimat 

(Hjorth 2003). Amurtigern tar ofta byten i samma storlek eller större än den själv och vanliga 

bytesdjur är älg och manchurihjort, som kan nå en vikt på 250 kg (WWF 2014). Den kan 

även ta Ussuri-vildsvin med en maxvikt på 300 kg, samma maxvikt tigern själv kan nå 

(Global Tiger Initiative 2010). Underarten utsätts för hårt jakttryck främst genom tjuvjakt och 

är även känslig för fragmentering av landskapet (Robinson 2015). Anläggandet av vägar 

genom Amurområdet i Ryssland har påverkat populationen negativt på flera håll (Linkie et al 

2003) och lett till ökade konflikter mellan människor och tigrar (Soh et al 2014). 

Fragmenteringen av amurtigerns landskap i kombination med dess behov av stora revir, har 

kraftigt begränsat dess möjlighet att vandra och gjort att tigern numera återfinns i små, 

spridda populationer (Miquelle 2015). 

Det finns idag ett flertal naturreservat och nationalparker i Amurområdet och tigern har sedan 

40-talet varit föremål för olika bevarandeåtgärder (Global Tiger Initiative 2010). Bland annat 



har man försökt att lokalisera och kompensera för skador i de fall där konflikter uppstått 

mellan tiger och människa, främst i områden nära nationalparksgränser (Soh et al 2014) 

 

Bengalisk tiger 

Den bengaliska tigern är den i dag levande underarten av tiger som är talrikast. Populationen 

har uppskattats till runt 1700-2300 vilda tigrar, fördelade mellan Indien, Nepal, Bangladesh, 

Myanmar och Bhutan. En bengalisk tigerhane kan nå en maxvikt på 227 kg och bli runt 2,7-

3,1 meter lång medan honan blir cirka 2,6 meter och väger 150 kg. (Global Tiger Initiative 

2010). Den bengaliska tigern utmärker sig från resten av underarterna genom att ha de längsta 

hörntänderna av alla kattdjur, nära 10 cm långa (Global tiger Initiative 2010). Denna underart 

är ekologiskt mycket flexibel och har både taiga, djungel, mangroveträsk och stäpplandskap 

som naturlig levnadsmiljö. Därför tar den många olika slags bytesdjur, från små harar till 

större hovdjur (Hayward, et al 2011; WWF 2014; Global Tiger Intiative 2010). 

Fragmentering av landskap anses vara den främsta anledningen till att den bengaliska tigerns 

population har minskat (Sahoo 2013). 

Varg i Värmland, Sverige 

Varg (Canis lupus) i Värmland var i många år inte en självklarhet. Efter att ha varit så gott 

som utrotad från landskapet och inte saknad av allmänheten, tog det lång tid för vargen att 

åter etablera sig i de värmländska skogarna. Vargen sågs av många som ett otyg som gjorde 

skogarna otrygga för både kreatur och människor, särskilt under tider när boskap fortfarande 

gick lös i skogen (Ekman 2010; Nyren 2012). Att vargen försvann var inget man sörjde över 

och förslag om återinförande av varg var något man inte såg med blida ögon på, främst i de 

norra delarna av Sverige (Ekman 2010, Ericsson et al 2015). Samtidigt hade älgstammen 

börjat orsaka stora skador på den odlade skogen och älgarna ökade i antal i Värmland och i 

omkringliggande landskap. Jägarna hade svårt att hålla nere antalet älgar och 1977 

rapporterades om som ett rekordår med 13 000 skjutna älgar. En siffra som dock inte var nog 

för att minska älgstammen (Ekman 2010). 

Under slutet av 70-talet och början av 80-talet skulle det dock vandra in varg i Värmland 

igen. 1983 gjorde en privatperson upptäckten av 8 vargar som rörde sig utanför bostaden. En 

iakttagelse som inte mottogs positivt av alla, främst från de nordligare landskapen i Sverige 

(Ericsson et al 2015; Ekman 2010) 

 

Varför motvilja mot varg? 

Älgstammen hade ökat kraftigt i antal och gått hårt åt skogsbruket, främst tall. Jägarna hade 

ingen möjlighet att kunna skjuta av det stora antalet älgar så varför togs då inte nyheterna om 

ett etablerat vargrevir bättre emot? Mycket kan ligga i ett hat mot varg som härstammar långt 

bak till det gamla bondesamhället då varg förekom flitigt i myter som odjur (Ekman 2910; 

Nyren 2012). En intensiv jakt på älg och rådjur som tidigare varit förbehållen adeln hade 

utarmat skogens vilt, samtidigt som vargstammen hade blivit mycket större under 1800-talets 



mitt. (Ekman 2010). Då skogarna inte längre höll mycket naturliga byten vände sig vargarna 

istället mot tamboskap i form av getter, får, kor och svin som vallades i skogen för bete. Stora 

mängder tamboskap fick sätta livet till vilket resulterade i att hela byar drog ut i jaktlag om en 

varg dödade boskap (Ekman 2010; Nyren 2012). De drabbade bönderna jagade vargen 

skoningslöst och runt 1860 var vargen nästan utrotad i hela landet. Att vargen beskrevs som 

ett ondskefullt väsen i dåtida litteratur, brev och tavlor spädde på folks motvilja till rovdjuret 

och den jagades med bössor, varggropar, vargnät och saxar. Även förgiftad mat lades ut till 

vargen med växter i såsom tibast (Ekman 2010). 

Vargens återkomst och ekologin 

Under vargens frånvaro hade de naturliga bytesdjuren växt i population och börjat orsaka 

både ekologiska och ekonomiska besvär. Älgarna gick hårt åt trädarter såsom asp, rönn och 

tall. Blommor som rallarros blev ovanligare och i ett försök att rädda skogsbruket valde man 

att plantera gran istället för tall vilket i sig kom att påverka de arter som var beroende av 

exempelvis tallens frö för sin överlevnad, till exempel tjäder (Ekman 2010) Med vargens 

återkomst kom plötsligt en naturlig predator in i ekosystemet. Man har i studier av varg, 

bland annat i nationalparken Yellowstone i USA, sett att många arter fick friare spelrum när 

vargen återvände till parken (Ekman 2010; Kay 1995). Då parkens större hovdjur, 

wapitihjorten, innan hade fått växa sig stora i antal, hade också arter såsom vide, asp och 

poppel betats under stort tryck. En situation snarlik Värmland. Då vargen åter fanns i parken 

kunde man se att i samband med att wapitihjorten minskade så fick trädarterna en chans att 

växa till sig, vilket i sin tur gav fler arter möjlighet att etablera sig i parken (Ekman 2010) 

samtidigt som fler och andra matresurser blev tillgängliga i samband med vargens återkomst. 

(Ripple et al 2015). Detta främst genom de kadaver vargar lämnar efter sig och som i sin tur 

ger mat åt mindre djur (Ekman 2010). Denna effekt märks tydligt av även i Sverige i de 

områden där varg lyckats etablera sig och fått möjlighet att växa i antal. De kadaver som nu 

årligen kan ligga i skogarna ger inte bara mat åt vargen som rev den, utan även åt räv, duvhök 

och korp. Även vissa insektsarter ökar som i sin tur blir föda för småfåglar, som sedan blir 

föda för rovfåglar. På så vis har ekosystemet anpassat sig till vargens återkomst i landskapet 

(Ekman 2010). 

Rovdjurens roll i landskapet 

Tigern är, liksom vargen i Sverige, en toppredator och befinner sig alltså högst upp i sin 

näringskedja. Toppredatorer står för en mycket viktig roll i ekosystemet då de håller nere 

antalet växtätare och därmed minskar betestrycket. Dessa kallas nyckelarter. Detta kan i sin 

tur gagna växter på ett sätt som hade varit mindre möjligt om växtätarna hade fått växa i 

antal. På många sätt kan man uttrycka det som att toppredatorer gynnar den biologiska 

mångfalden. Om en toppredator som tiger försvinner skulle det kunna innebära stora 

förändringar i ekosystemet, särskilt då man idag vet att alla toppredatorer agerar olika i 

naturen, det vill säga har olika sätt att jaga och föredrar olika slags bytesdjur. Om ett rovdjur 

som befinner sig högst upp i näringskedjan skulle försvinna är det inte självklart att den 

skulle kunna ersättas av ett annat rovdjur (Ordiz 2010). En jämförelse kan göras mellan tigern 



och leoparden. Leoparden är minst av de stora kattdjuren och detta i sig betyder att tigern har 

en fördel jämfört med leoparden när det handlar om att fälla stora bytesdjur (Battharai & 

Kindlmann 2012). Detta då leoparder i regel inte tar större hovdjur lika ofta som tigrar gör 

(Andheria et al 2007; Battharai & Kindlmann 2012). Nedanstående diagram kommer från en 

studie i ett naturreservat i Indien där tiger, leopard och vildhund är områdets toppredatorer. 

Diagrammet visar vilka bytesdjur de olika toppredatorerna föredrar (Fig.5). 

 

 
 

 

Figur 5. Mätning av den procentuella andelen bytesdjur för de tre toppredatorerna vildhund, tiger och 

leopard i naturreservatet Brandipur, Indien. De bytesdjur som finns i reservatet; gaurhjort, 

sambarhjort, chital, vildsvin, muntjachjort och langurhjort är alla representerade i diagrammet. 

Andheria et al 2007. 

 

Diagrammet visar att varken vildhundarna eller leoparderna föredrar gaur - och 

sambarhjortarna som huvudsakligt byte. Vidare kan man också se att leoparderna och 

vildhundarna har en liknande preferens vad gäller de övriga bytesdjuren och främst jagar 

chital. Tigern däremot har en mycket bredare preferens än de övriga rovdjuren. I diagrammet 

kan man tydligt se att tigern väljer fritt mellan gaurhjort, sambarhjort och chital, vilket gör 

tigern till en generalist med större variationsmöjligheter i bytesväg (Andheria et al, 2007). 

Fragmentering av landskap 

Ett fragmenterat landskap innebär att landområden som är lämpliga för en viss art separeras 

från varandra och att de kvarvarande landområdena minskar i storlek (Hjorth 2003). 

Fragmentering beror idag till stor del på mänsklig påverkan (Vaz 2016). Denna process 

innebär att biotoper som tidigare kunnat hysa ett stort antal arter med varierande biotopkrav 

istället kommer att domineras av de arter som inte kräver en stor areal, vilket betyder att 

antalet arter i den fragmenterade biotopen minskar och att många arter på sikt löper risk att 

försvinna från området. De arter som kan hålla till godo med mindre ytor men i gengäld 

behöver olika slags naturtyper för att klara sig kan också påverkas mycket negativt av 



fragmentering (Hjorth 2002). Människan tar upp mer och mer av den rumsliga ytan för sin 

utveckling vilket har medfört krympande levnadsrum för andra arter (Vaz 2016). Många 

gånger är expansion av jordbruk och modernt skogsbruk faktorer som bidrar till att splittra 

landskap. Den uppodlade marken kan även visa sig ge liten avkastning samtidigt som 

ekosystemen tar skada av uppodlingen (Lin & Trianingshi 2016). Fragmentering kan ses som 

en i början helt sammanhängande biotop, genom exempelvis avverkning splittras de upp i 

mindre delar, något man också kan kalla öar. Denna teori kallas för den öbiogeografiska 

teorin och talar för att ju större en ö är, desto fler arter kan den husera (Rosqvist 2005; Hjort 

2003). Med det menas att arean på ön kan hålla ett flertal biotoper som går in i varandra och 

där arter kan samleva, men också riskerar att påverkas om ön skulle krympa och en biotop 

skulle försvinna, dvs det skulle ske en kaskadeffekt (Rosqvist 2005). Alla arter är olika tåliga 

för fragmentering, men för många arter är förändring av landskap mycket känsligt då de kan 

vara beroende av en viss föda eller biotop som påverkas av att landskapet splittras (Roques et 

al 2016). I första hand kan förflyttningar från en biotopö till en annan vara det som avgör 

huruvida arten kommer fortsätta finnas i området eller inte. Arter som finns i små 

populationer kan ha stora problem att sprida sig mellan det fragmenterade landskapets öar 

och har därmed också ökad chans för utdöende. Är en art dessutom specialiserad på en 

särskild biotop kan den ha svårt att anpassa sig och hitta föda om dess nyckelbiotoper 

försvinner i fragmenteringen. Dessa kallar man specialister. Generalister kallar man dem som 

har en bredare nisch och därmed större förutsättningar att hantera fragmentering. Men även 

generalister kan påverkas negativt av att landskapet splittras upp. Svårigheten att sprida sig 

leder lätt till inavel som i sig kan bidra till att en art försvinner från området. Detta gäller 

både växter som djur. En växt som är beroende av en biotop kan ha svårare att sprida sig då 

chansen är stor att fröna inte når till nästa ö. Växten riskerar då att till slut försvinna (Hjorth 

2003). Då en växt hotas att försvinna från ett område, kan detta påverka även växtätare som 

kan vara specialiserade på just den särskilda växten. Fragmenterade öar kan i sig också gynna 

en växtätare om dess naturliga fiender inte hittar dit eller har svårt att ta sig från ett område 

till ett annat. Växtätarna kan då öka i antal och orsaka en överpopulation i sitt område. Förlust 

av arter är en av de följder som kommer ur ett fragmenterat landskap (Hjorth 2003). 

Human-wildlife-conflicts 

Human-wildlife conflicts är ett begrepp man använder för att beskriva de konflikter som 

uppstår människa och djur emellan. Dessa konflikter uppstår ofta, som förklarats av Randeep 

Singh (-et al (2015), då antropogen påverkan skapar fragmenterade landskap och därmed kan 

störa djurens naturliga vandringslokaler (Singh et al 2015: Treves & Ullas Karanth 2003). 

Detta kan ställa till stora problem vid olika bevarandeinsatser och försök att göra områden till 

Protected Areas, dvs skyddade områden, då boende i närheten av konfliktområdet kan vara 

negativt inställda till att rovdjur ska bevaras (Singh et al 2015; Goodrich et al 2015). 

Tigern som är i behov av att kunna röra sig obehindrat inom stora områden har vid ett flertal 

tillfällen dokumenterats i konflikter mellan djur och människa, liksom många andra stora 

rovdjur som rör sig i av människan expanderande områden (Treves & Ullas Karanth 2003). 

Konflikterna grundar sig främst i att betesdjur dödas av rovdjuren, men även att människor 

dödats (Singh et al 2015). Studier har även visat att det i vissa områden inte finns tillräckligt 



med bytesdjur för tigern. Om det istället finns ett större antal tamdjur så är risken större att en 

tiger ger sig på boskap (Khorozyan et al 2015). Många konflikter slutar med att tigern dödas 

eftersom den anses vara en fara för samhället. Hämndjakten som uppstår i sådana här 

områden kan leda till omfattande skador på populationen av tiger och kan antas ha haft stor 

påverkan på bland annat sumatratigern och sannolikt varit mycket delaktig i utrotningen av 

bland annat balitigern. Man har i Indien börjat ge ekonomisk kompensation för de skador 

tigrar åsamkar människor och tamdjur för att på så sätt hindra den hämndjakt som annars kan 

uppstå (Singh et al 2015). 

 

Tjuvjakt och tiger-delar på marknaden 

Tjuvskyttet har visat sig öka under år med stor ekonomisk kris eller annan form av instabilitet 

till exempel i Ryssland (Kasnoff 2014). En förklaring till detta är den stora inkomst man får 

för döda tigrar jämte det faktum att det är billigt att jaga dem. Som tjuvjägare kan man få upp 

mot 200 000 svenska kronor för ett tigerskinn. För många människor kan denna summa 

motsvara flera års inkomst (Baskin 2009). Det är i regel inte bara skinn och ben på tigern som 

går att sälja. Stora delar av hela tigern går att avyttra, bland annat kött och organ såsom penis 

och ögon (WWF 2014) Det har varit många insatser för att minska tjuvjakt och den illegala 

handeln av tigerdelar, en av de mer omstridda är införandet av så kallade tigerfarmar, vilket 

diskuteras i en studie av Liu (et al 2015). Dessa tigerfarmar föder upp tigrar för att när tigern 

sedan dör, kunna tillhandahålla kroppsdelar på ett lagligt sätt. Huruvida detta faktiskt är något 

som minskar tjuvjakten är inte klart. (Liu et al 2015). Vidare har det även diskuterats hur stor 

påverkan tjuvjakt faktiskt har på tigerpopulationerna. För amurtiger är det en av de vanligaste 

dödsorsakerna (Robinson et al 2015) 

Resultat 

Sumatratigern uppvisar en tydligt nedåtgående trend samtidigt som befolkningen stadigt ökar 

och skogarna på Sumatra avverkas (Fig. 6, Tab. 3). I nuläget räknar man med cirka 300 vilda 

tigrar på Sumatra från runt 1000 vilda individer på 1960-talet (Tab. 3). Landets 

befolkningsökning och skogsförlusten kan båda antas ha påverkat tigerpopulationen negativt. 

Sumatras befolkning har sedan 1970-talet mångdubblats, vilket har bidragit till att samhällen 

växer och därmed indirekt bidrar till fragmenteringen och sumatratigerns minskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 3. Statistik över antal tigrar i Sumatra, samt befolkningstillväxt och skogstäckning i hektar från 

1960-2010 Badan Pusat Statistik 2016; Bell 2014; Indonesian Forest Information and Data 2011 

 

År Antal tigrar Antal invånare i 

Sumatra 

Skogstäckning (ha) 

1970 1000 20 808 148  - 

1980 980 28 016 160  - 

1990 650 36 506 703 118 545 

2000 350 42 409 510 99 409 

2010 300-350 47 728 472 94 432 

 

Figur 6. Trend över sumatratiger populationsutveckling jämte Indonesiens befolkningsutveckling  

Badan Pusat Statistik 2016; Bell 2014 

 

 

I amurtigerns fall kan vi se en ökning av tigrar, en ökning av befolkningen, tillsammans med 

en minskning av skogsavverkningen (Tab. 3). Jag har inte hittat några data för 

skogsavverkning eller befolkningsökning i Amurområdet för år 2010 och för antalet tigrar år 

2000 (Fig. 7, Tab. 4). Nedanstående figur visar dock att det går att dra vissa slutsatser trots 

dessa statistikbortfall, då tigrarna faktiskt har ökat i antal samtidigt som även områdets 

befolkning har växt och därmed inte påverkas lika kraftigt av befolkningsökning och 

fragmentering i samma grad som sumatratigern gör. 
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1000 980 650 350 300

20808148

28016160

36506703

42409510

47728472

Antal sumatratigrar jämte befolkningsutvecklingen i Sumatra 1970-2010

Antal  tigrar Antal  invånare i  Sumatra



Tabell 4. Statistik över antal tigrar i Amurområdet, samt befolkningstillväxt och skogsavverkning i 

hektar från 1960-2010. Welles 2014; Runesson U.T u.å, Matyushkin et al 1996; Global Tiger Initiative 

2010 

 

 

År 

Antal tigrar Invånare i 

Amurområdet 

Skogsavverkning (ha) 

   

1970 130 793000 620,4 

1980  430 937000 617,2   

1990 450  1074000 603   

2000   3717500 511,7  

2010 500     

 

 

 

 

Figur 7. Trend över amurtigerns populationsutveckling jämte Amurområdets befolkningsutveckling. 0-

värdet i tabellen visat att det inte finns någon funnen statistik för detta år. Bell 2001; Global Tiger 

Initiative 2010; Welles 2014; Matyushkin et al 1996 

 

Vi kan i nedanstående diagram (Fig. 8) se att av de två studerade underarterna har amurtigern 

ökat i antal. Sumatratigern har minskat i antal sedan 1970 med en stadig nedåtgående trend 

och representerar den underart som har minst antal individer kvar. 
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Figur 8. Antalet sumatratiger och amurtiger 1970-2010. 0-värdet i tabellen visar att det inte finns 

någon funnen statistik för detta år. 

 

Diskussion 
 

Hur har tigerantal, skogsareal och befolkningstillväxt förändrats från 

1970-2010? 

Av de två underarterna stod det klart att amurtigern inte påverkas av befolkningsökning i 

samma grad som sumatratigern. Tigerpopulationen har växt i antal trots att befolkningen ökat 

i Amurområdet. Sumatratigern påverkas desto mer av befolkningsökning och habitatförlust 

genom av skogsavverkning enligt de resultat jag har fått fram i mitt kandidatarbete. Det som 

dock kan vara värt att tänka på är skillnaden mellan de två underarternas levnadsområden. I 

Amurområdet har visserligen befolkningen ökat, men städerna är få (Bell 2001). Stora delar 

av området är vildmark och av den vetskapen finns där en större anledning att dra slutsatsen 

att amurtigern påverkas mer negativt av fragmentering i form av skogsavverkning än 

befolkningstillväxt, detta enligt tidigare studier av Robinson (2015) som i sin forskning tar 

upp jakttryck och fragmentering som ett stort hot. Linkie (et al 2003) tar i sin studie upp att 

vägar genom Amurområdets vildmark är bidragande till att bryta upp tigerlandskapet och 

även Miquelle (2015) diskuterar kring fragmentering som en stor orsak till att tigern med dess 

behov av stora revir, numera enbart återfinns i spridda populationer. Mina resultat stämmer 

dock inte överens med denna tidigare forskning då den skogsavverkning jag har undersökt 

minskar och tigerantalet har ökat till 500 vilda tigrar 2010 i jämförelse med 130 tigrar som 

rapporterades 1970. Den slutsats jag har kunnat dra från mina resultat är att amurtigern inte 



alls påverkas av fragmentering i samma utsträckning som sumatratigern gör. Tidigare 

forskning om sumatratigern har undersökt och kommit fram till att skogsavverkning är en 

betydande faktor till att populationen för sumatrartigern minskar (Wibisono & Pusparini 

2010; Linkie et al 2003), liksom också mina resultat visar. En förklaring till att min 

undersökning skiljer sig åt från tidigare forskning vad gällande amurtigern, är troligen att en 

stor del av den statistik som fanns tillgänglig i viss mån var ouppdaterad eller mindre bra 

utförd. Det innebar svårigheter att få ihop siffror för alla de årtal som behövdes för att kunna 

dra samma slutsats som tidigare forskning i ämnet, liksom att de båda 

undersökningsområdena hanterades lika i analysen trots stora skillnader i förhållande, miljö, 

och storlek. Därför finns det stora möjligheter att resultaten inte är helt tillförlitliga. 

 

Ett mörkertal i populationsförändringarna är tjuvjakten. Svårigheten att uppskatta hur 

tjuvjakten varierat under åren gör det omöjligt att veta hur många tigrar som faller offer för 

medicinindustrin. Tjuvjakten ses som en verksamhet som främjas av fragmentering av 

skogarna, då tigern är beroende av stora revir och tvingas vandra genom öppna områden 

mellan skogar för att ta sig till nya jaktmarker, något man har kommit fram till i tidigare 

forskning, diskuterad av Wibisono & Pusparini (2010) och Linkie (et al 2003) vad gällande 

sumatratigern, men som också Robinson (2015) belyser i sina studier gällande amurtigern. 

Att fragmentering och tjuvjakt är två faktorer som hör ihop är en slutsats även WWF (2014) 

och Stallard (2014) dragit och då ingen annan uppskattning finns ifrån mina egna resultat att 

argumentera emot dessa resultat så är det befogat att anse tidigare studier som tillförlitliga i 

ämnet. 

 

Hur påverkas tigern av fragmentering? 

Sumatratigern är att anses vara ytterst sårbar när det kommer till fragmentering av landskapet. 

Brist på skydd, mat och vatten gör att tigern får vandra långa sträckor för att finna ett lämpligt 

revir (WWF 2014; Loucks et al 2007). Tigrar är generalister och har inte alltför höga krav på 

de områden där de befinner sig så länge det finns mat, vatten och skydd (WWF 2014). Den 

bengaliska tigern är ett exempel på att tigern är kapabel att anpassa sig i de flesta miljöer som 

tillfredsställer dessa tre baskrav, då den har en större förekomst mellan olika länder och 

naturtyper än de andra två underarterna. Men enligt Sahoo (2013) är fragmentering en viktig 

faktor till även denna underarts minskning. 

Tigrar har ett behov av att röra sig långa sträckor och får färre och färre möjligheter att göra 

det med expanderande städer, minskande skogar och människor inpå sig, detta enligt WWF 

(2014) och rapporten Global Tiger Initiative (2010). Human-wildlife conflicts som kan 

uppstå i mötet mellan tiger och människa verkar kunna knytas till fragmentering av skogar 

och expansion av samhällen. Khorozyan (et al 2015) liksom Singh (et al 2015) diskuterar i 

sina studier hur dessa konflikter uppstår där vildmark och samhälle möts, ofta i form av att 

boskap dödas av tiger (Singh et al 2015: Treves & Ullas Karanth 2003) . Indien har här gått 

ut med att erbjuda ekonomisk kompensation för de skador som tigern kan orsaka boskap och 

människor i ett försök att hindra den hämndjakt som ofta uppstår. Detta är ett sätt att hantera 

problemet, men mer fokus bör förslagsvis även ligga på att hitta Human-wildlife områden 



innan konflikterna hinner uppstå för att nå bättre ut med information och åtgärder enligt 

förslag från Singh (et al 2015). 

För vidare analys kan vi vända frågan om hur tigern påverkas av fragmentering i landskapet 

till att ställa sig frågan vad som blir de framtida konsekvenser av att tigerns landskap splittras 

och arten försvinner. Genom att jämföra med de i kandidatarbetet undersökta 

vargpopulationer i Värmland och Yellowstone, se de förändringar i landskapet som kan 

komma att inträffa om tigern skulle försvinna ifrån näringskedjorna. I Fig. 5 kunde vi se att 

trots tre toppredatorer i ett område, så var det enbart tigern som i stor utsträckning jagade de 

större hovdjuren (Ordiz 2010: Andheria 2007). En trolig hypotes utifrån detta som stödjs av 

diskussioner av Ekman (2010), Ordiz (2010) och Andheria (2007) är att de stora hovdjuren 

skulle växa kraftigt i antal och påverka landskapet genom exempelvis avbetning. Den 

förändring av vegetationen om tigern försvann i samband med det förklarande avsnittet om 

rovdjurens roll i landskapet där Ordiz (2010) redogjör klart att det inte är en självklarhet att 

något annan rovdjur kan ersätta en annan art som faller bort från ett områdes näringskedja 

och sålunda förändras landskapet. Det inträffade i Sverige då vargen försvann från de 

landskap där den tidigare varit etablerad och som diskuterades av Ekman (2010). Vi kunde 

dessutom tydligt se att avsaknaden av toppredator orsakade stora skador på landskapet. Det 

finns ekonomiska risker i de områden där tigern försvinner att jordbrukare drabbas av ökande 

populationer av hovdjur som kan söka sig till jordbruksmark i jakt på föda och därmed 

förstöra skördar.  

 

Finns det paralleller som kan dras mellan tigern till vår svenska varg? 

Intressant nog så finns det flera likheter mellan tigerns situation i Asien och vargsituationen i 

Sverige. Inte minst så delade svenskarna i stor utsträckning samma åsikter som Sumatras folk 

gällande att klassa rovdjuret som ett skadedjur (Ekman 2010). Liknande metoder att jaga varg 

som tiger användes i båda länderna, med både grävda gropar och förgiftningar (Marsden 

1811: Ekman 2010). Vi kan även se att mänsklig expansion drev vargen till att angripa 

tamboskap när bytena blev färre i skogarna efter adelsjakten på 1800-talet på samma sätt som 

fragmentering i tigerns landskap orsakar konflikter tiger och människa emellan (Ekman 2010; 

Nyren 2012; Singh et al 2015). Vad vi också kan lära av denna jämförelse, är de 

landskapsmässiga förändringar som kan inträffa om en toppredator försvinner ifrån ett 

område. Stora hovdjur utan naturliga fiender växer i antal (Ekman 2010). I Värmland, liksom 

i nationalparken Yellowstone blev det en tydlig skillnad i ekosystemet före och efter vargens 

återkomst, detta enligt studier av Ekman (2010) och Ripple (et al 2015). Det blev en rikare 

biologisk mångfald och ett mer balanserat ekosystem (Ekman 2010; Kay 1995).  

 



 

Slutsats 

De två underarterna påverkades olika av befolkningstillväxt och fragmentering. Trots vissa 

variationer i vad som påverkar dem mest, så har de båda gemensamt att deras naturliga 

levnadsförhållanden krymper allt mer. Tigrar är generalister och anpassar sig till sin 

omgivning, levnadslandskap och bytesdjur. De täcker dock en nisch som är svår att ersätta 

om tigern skulle försvinna och har ett ekologiskt värde för landskapet som är svårt att täcka in 

vid artens eventuella bortfall. Det ekologiska värdet kan grunda sig i hur en population av 

tiger försvinner ifrån ett område och därmed orsakar störningar i ekosystemen som kan slå 

hårt mot både ekologin och i förlängningen, ekonomin, Den fragmentering som sker i tigerns 

landskap orsakar öar av skog som tigern måste färdas emellan. Svårigheten att undvika 

tjuvskyttar, hitta föda och en partner blir större, kräver mer energi och risken för inavel som 

följd av isolering blir stor och bidrar till en utdöenderisk inom arten. Vidare forskning inom 

skyddsåtgärder krävs för att skapa bättre förutsättningar för Asiens tigrar att återhämta sig. 

Att ta med sig till vidare diskussion är förlusten och återkomsten av varg i bland annat 

Sverige och Yellostone, USA och vad man kan lära av detta. Vikten av att hitta så kallade 

Human-Wildlife Conflicts-områdena är väsentligt i arbetet för framtida skyddsåtgärder och 

för att kunna sprida information och vidta åtgärder bland de samhällen som ligger inom 

riskzonen. 
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