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Den ökande turismen är en stor inkomstkälla i Botswana, så som i många andra länder i södra 

Afrika. Eftersom den största delen av turisterna reser dit för att de vill uppleva natur och vilda 

djur, ökar besökarantalet i olika naturskyddsområden, särskilt de som är mindre och belägna i de 

mer tätbefolkade delarna av landet. Naturreservaten vill därför hålla stora djurpopulationer av 

attraktiva arter för turisterna, gärna med en stor andel hanar med stora horn. För att kunna sköta 

dessa populationer på ett bra sätt krävs mycket kunskap om arternas födobehov, och även 

skillnader i födobehov mellan könen inom arter. 

 

Hovdjur av olika storlek har olika födobehov och beteende. De mindre behöver inte så mycket 

föda och kan därför ägna mer tid åt att söka efter föda med hög proteinhalt. Större hovdjur 

behöver mer föda och de äter till följd av det den mer lättillgängliga födan med högre 

fiberinnehåll. Sådana här skillnader kan även uppstå mellan könen hos arter som är sexuellt 

dimorfa, vilket betyder att hanar och honor är olika stora. En sådan art är antilopen större kudu 

(Tragelaphus strepsiceros). Könens olika storlek borde enligt teorierna även bidra till skillnader i 

betthöjd, bett per minut och hur lång tid som läggs på bete, vaksamhet och andra aktivitieter.  

 

I min studie har jag undersökt skillnader i födobeteende mellan hanar och honor av arten större 

kudu i ett mindre naturreservat i sydöstra delen av Botswana. Studien utfördes under 

torrperioden, mellan juli och oktober 2010 och syftar till att öka kunskapen om födobehoven hos 

de olika könen hos denna art. Under fältarbetet användes en fyrhjulsdriven bil för att observera 

kudu i olika delar av reservatet. Jag samlade in data på vegetationstyp där kudun betade, betthöjd, 

antal bett per tillfälle och hur lång tid som kudun använde för att beta, vara vaksam och på andra 

aktiviteter. 

 

Resultaten var oväntade, men statistiskt säkerställda, och visar att det inte fanns någon skillnad 

mellan hanar och honor i val av vegetation, betthöjd eller antal bett per tillfälle. Både hanar och 

honor betade mer än förväntat på höga höjder i trädkronorna. Studien visade inte heller någon 

skillnad i vilken tid könen la på bete, vaksamhet och andra aktiviteter. Resultaten kan vara ett 

tecken på att födan i reservatet är tillräcklig eftersom de olika könen kan beta i exempelvis 

samma områden och på samma höjd. Det fanns dock ett samband mellan hur länge torrperioden 

pågått och tid som kuduantiloperna spenderade på andra aktiviteter, vilket visar att arten 

använder mer tid till att söka efter mat ju längre torrperioden fortskrider. Fortsatta studier i 

samma område under regnperioden skulle behövas för att se om de spännande likheterna i 

födobeteende mellan könen hos kuduantilopen finns även denna tid på året. 
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