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Sammanfattning

Jaguaren är akut hotad på grund av jakt och skövling av regnskog, vilket i sin tur minskar jaguarens 
byten. Uppsatsen baseras på en population i Tapajós - Arapiuns Extractive Reservat i centrala Amazonas 
och analyserar hur jakttryck, jakttryck på hanar och honor, förlust av habitat och populationsstorlek 
påverkar populationen under 100 år framåt. Med hjälp av tidigare studier om jakttryck och information 
om jaguarens biologi i Tapajos gjordes olika simuleringsmodeller för att få en uppskattning om hur 
jaguaren påverkas. Totalt gjordes tretton scenarier. I scenario utan jakt och habitatförlust, vilket inte är 
särskilt trolig i verkligheten, har jaguaren goda chanser att överleva efter 100 år. Ett annat scenario med 
lågt jakttryck på 3 honor och 9 hanar per år indikerade att populationen minskade men hade ändå goda 
chanser till överlevnad. Sämre gick det då jakttrycket ökade till 5 honor och 14 hanar. När dessutom 
habitatförlust inkluderades tillsammans med det höga jakttrycket dog de ut ännu snabbare. Scenarion 
med enbart habitatförlust på 0,24 % eller 0,71 % utgjorde liten risk för utrotning under 100 år men lades 
jakt till så ökade risken för utdöende dramatiskt. I ytterligare fem scenarier på en mindre population med 
olika jakttryck och habitatförlust och dessa visade att en mindre population är än mer känslig för 
förändringar. I det värsta scenariot där det antogs att jakten var större på honor än på hannar visade att 
det har en allvarlig negativ inverkan på populationen som troligtvis utrotas mycket snabbt. 

Abstract

The jaguar is endangered due to hunting and deforestation of rainforests, which in turn reduces the 
jaguar’s prey. This report is based on a population in the Tapajós - Arapiuns Extractive Reserve in 
central Amazonia and how hunting pressure, the distribution of sexes killed by hunting, the loss of 
habitat and population size affect the population during the next 100 years. With the help of previous 
studies on the hunting pressure and information about jaguar biology in the Tapajos, different simulation 
models were conducted to gain an appreciation of how the jaguar was affected. A total of thirteen 
scenarios was made. In the scenarios without hunting and habitat loss, which is not very likely to occur. 
I found that the jaguar has good chances of survival after 100 years. Scenarios with low hunting 
pressure, with the removal of 3 females and 9 males per year indicated that the population declined but 
still had a good chance of survival. Survival was less likely when hunting pressure increased to 5 
females and 14 males. If habitat loss was added to the high hunting pressure, the jaguars went extinct 
even faster. Scenarios with a habitat loss of 0.24% or 0.71% represented a low risk of extinction in 100 
years, but if hunting was added, the risk of extinction increased dramatically. In scenarios with a smaller 
population size, with different hunting pressure and habitat loss, the populations were very sensitive to 
change. In the worst case scenario, with hunting higher on females than males, there were serious 
negative impacts on the population, which is likely to go extinct very quickly.

Inledning

Jaguaren (Panthera onca) har en stor spridning och finns från norra New Mexico till norra Argentina 
men den har försvunnit från över 40 % av sitt ursprungliga utbredningsområde, huvudsakligen på grund 
av habitatförlust (Tobler et al., 2013). Jaguarens utbredningsområde omfattar idag en yta på cirka 8,75 
miljoner km2. Den största sammanhängande koncentrationen av jaguarer finns i Amazonas och omfattar 
delar av Cerrado, Pantanal, och Chacoområdena i söder (Sanderson et al., 2002). I Amazonas finns över 
80 % av hela jaguarpopulationen men få undersökningar om revirtäthet och könsfördelning finns för 
detta habitat. Enligt en tidigare undersökning beräknades en genomsnittlig täthet till 4,4 ± 0,7 jaguarer 
per 100 km2 där hanar oftast har större revir än honor med en uppskattad könsfördelning på hanar till 



honor av 1:1,5 (Tobler et al. 2013). En tidigare studie om bland annat överlappning av revir i södra 
Pantanal, Brasilien visar att överlappning mellan hanar och honor inträffade både under regnperiod och 
torrperiod. Hanars och honors hemområden överlappade i genomsnitt med 38,2 ± 13,0 km2. Hanar 
överlappade i genomsnitt med 27 % av sitt revir med honors revir. Däremot överlappade honor i 
genomsnitt med 64 % av sina revir med hanar, en stor del av deras revir delades mer av motsatt kön än 
av samma kön (Cavalcanti & Gese, 2009). 

Jaguarens kroppsstorlek varierar beroende från vilket område den lever i; de största finns i Pantanal och 
Llanos (medelvikt hanne >100kg) och de minsta jaguarerna finns i Centralamerika (~56kg) 
(Jedrzejewski et al., 2011). Jaguaren är starkt förknippad med vatten eftersom de jagar bland annat 
kajmaner och är duktiga simmare (Walker, 1999). Jaguaren förekommer i olika habitat som tät regnskog 
till en mer öppen buskterräng och säsongsmässigt översvämmade kärr (Eizirik et al., 2001). Jaguaren är 
en toppredator och anses vara en nyckelart på grund av dess inverkan på populationer av andra djur i 
ekosystemen (Cavalcanti & Gese, 2010). IUCN listar jaguaren som en missgynnad art, och den är 
officiellt skyddad i hela sitt utbredningsområde (Silveira et al., 2010). Jaguaren regleras som en art i 
Appendix I enligt CITES (konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter). Detta 
innebär att all internationell handel med jaguarer eller delar av djuren är förbjuden. All jakt på jaguarer 
är förbjuden i Argentina, Colombia, Franska Guyana, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, 
Surinam, USA, Uruguay och Venezuela. Jakt på jaguarer är begränsad till "problemdjur" i Brasilien, 
Costa Rica, Guatemala, Mexiko och Peru. Troféjakt är tillåten i Bolivia. Arten har inget rättsligt skydd i 
Ecuador eller Guyana (Nowell, Jackson, 1991). Trots att det är olagligt att jaga jaguarer i de flesta länder 
kvarstår fortfarande problemet med illegal jakt. En annan anledning till att jaguaren jagas är att den 
ibland tar boskap, vilket leder till förföljelse från ranchägare (Cavalcanti, et al., 2010). Även om jaguarer 
skyddas i lag i Argentina och Brasilien dödas de regelbundet eftersom de ibland lever på tamdjur och 
eftersom människor anser dem farliga (Paviolo et al., 2008). Enligt en studie som gjordes i Tapajos fick 
man fram att könskvoten på de jaguarer som dödats var 4,5 hanar per hona. Hanar dödas oftare än honor 
eftersom de är mer rörliga och är djärvare (Carvalho & Pezzuti, 2010).

Längs den södra gränsen av Amazonas, i den så kallade Arc of Deforestation, är jaguarpopulationer 
allvarligt påverkade av habitatförlust och tjuvjakt, som i vissa fall leder till lokal utrotning (Silveira et 
al., 2014).  Skövlingen av regnskog i Amazonas är ett stort problem och den beror till stor del på 
skogsavverkning för ett utökat jordbruk. Tapajos ligger i staten Pará i Amazonas. Parás yta är 1 247 955 
km2 och den yta habitat som försvann var 2004 0,71 % (8870 km2/1247955 km2) (INPE, 2013), 2011 
0,24 % (3008 km2/1247955 km2) (Amazon Fund, 2012). Några av de negativa effekterna av skövlingen 
är minskad avdunstning och torrare marker vilket ökar risken för bränder och förlust av biologisk 
mångfald (Davidson et al., 2012). Jaguarer behöver vandra mellan olika reservat för att kunna fortplanta 
sig eftersom reservaterna idag är för små och isolerade. En omfattande åtgärd som pågår för att bevara 
jaguarens naturliga habitat är skapandet av ett stort nätverk av korridorer mellan reservat och refugier 
som sträcker sig från Mexikanska gränsen till Sydamerika (Paseo del Jaguar - Path of the Jaguar). De 
korridorer som skapas möjliggör för jaguarer att passera ostört genom en nästan kontinuerlig korridor av 
skyddande vegetation. Inom ett par dagar kommer jaguaren att hitta ett litet område med skog som hyser 
tillräckligt med byten för att stanna och vila en dag eller två innan vandringen fortsätter. Så småningom 
kommer jaguaren att nå en nationalpark eller reservat där den hittar ett hemområde, massor av byten och 
kanske en partner. Studier har visat att områden som är mindre än en och en halv kvadratmil kan tjäna 
som tillfälliga, en- eller tvådagars revir - en språngbräda - för vandrande jaguarer. Det multinationella 
projektet syftar till att identifiera eller återställa dessa anslutande korridorer (White M. 2009). 
Inavelsdepression är ett stort problem i förvaltningen och bevarandet av hotade arter. 



Inavel förefaller universellt minska fitness, men dess storlek och specifika effekter är mycket varierande 
eftersom de är beroende av den genetiska strukturen hos arten eller populationer och hur dessa genotyper 
påverkar miljön. I små populationer av individer med slumpvis parning som är karakteristiska för många 
hotade arter, drabbas alla individer av inavelsdepression på grund av de ökande effekterna av genetisk 
drift som minskar fitness hos alla individer i populationen (Hedrick & Kalinowski, 2000). Vilda arter 
kan drivas till utrotning av både deterministiska faktorer (habitat förlust, överutnyttjande, miljöförstöring 
och introducerade arter) och stokastiska faktorer associerade med liten populationsstorlek 
(demografiska, genetiska och miljömässiga och katastrofer). De flesta utdöenden tycks bero på den 
kombinerade effekten av både deterministiska och stokastiska processer (O’Grady et al., 2006). 
Inavelsdepression är starkt korrelerad med täthet men inte så mycket av stress i miljön. Även om stress i 
miljön och täthet är måttligt korrelerade med varandra är inavelsdepression mycket mer starkt negativt 
korrelerad med täthet. Dessa resultat tyder på att naturligt urval över genomet är starkare i miljöer där 
konkurrensen är hård, snarare än i miljöer som är stressande av andra skäl (Yun & Agrawal, 2014).

Material och metod

Områdesbeskrivning

Tapajos-Arapiuns är ett reservat på cirka 600,000 hektar och är beläget vid den västra kanten av nedre 
Tapajos floden i centrala Amazonas (0,2°50’S, 55°25’W). I reservatet, som skapades 1998, bor cirka 15 
000 människor (70 byar) som bedriver jordbruk, fiske, jakt och skogsavverkning. Reservatet är ett av de 
mest befolkade reservaten i Amazonas. Området består av en stor skogszon med skogsbrukszoner längs 
floderna där de flesta av de 70 byarna är belägna. De flesta invånarna försörjer huvudsakligen av 
försäljning av kassavamjöl. För att skapa fält huggs träd ner och bränns. Återkommande bränning har 
resulterat i många skövlade områden i skogsbrukszoner längs floderna. Vegetationen består mest av 
orörd regnskog men några områden är kalhyggen. Medeltemperaturen är 27C och den årliga 
medelnederbörden är 1,950 mm (Carvalho, et al., 2010)

Metod

Den här studien undersöker hur totalt jakttryck, fördelning av kön som jagas, habitatförlust och 
populationsstorlek påverkar jaguarpopulationen genom en sårbarhetsanalys med hjälp av programmet 
Vortex, version 9.99. (Miller & Lacy, 2005). Det är ett simuleringsprogram som används främst för att 
modellera sannolikheten för utrotning av små populationer och de relativa effekterna av olika typer av 
händelser (Heinsohn et al., 2004). Studien har använt en stokastisk simuleringsmodel i Vortex för att 
förutsäga risken för utrotning under en period av 100 år. VORTEX använder en Monte Carlo-simulering 
som följer varje individs öde i en population på ett oberoende sätt. Sannolikheten för varje enskild 
individs mortalitet eller reproduktion dras slumpmässigt från en binomialfördelning som har
genomsnittligt fastställda indata (O'Regan, Turner, Wilkinson, 2002). VORTEX modellerar 
populationsdynamik som diskreta, sekventiella händelser (t.ex. födsel, mortalitet, katastrofer etc.) som 
inträffar enligt definierade sannolikheter. Sannolikheten för händelser modelleras som konstanter eller 
som slumpmässiga variabler som följer angivna fördelningar. Eftersom tillväxten eller minskningen på 
en simulerad population påverkas starkt av dessa slumpmässiga händelser, kommer separata 
modelliterationer med exakt samma parametrar ge olika resultat. Simuleringen upprepas många gånger 
för att avslöja fördelningen av händelser som påverkar populationen (Miller, et al., 2005). Vortex kräver 
vissa grunddata för att kunna utföra sannolikhetsmodeller. De flesta grunddata som användes i Vortex 
har hämtats från studier om jaguaren i Tapajos reservatet (Carvalho, 2010; Carvalho, 2013) och från en 
studie i ett annat område (Miller et al 2013). Ytterligare data hämtades från studier i USA (Miller & 
Lacy, 2005; Miller, 2013). Genom intervjuer med 115 invånare i 45 av totalt 70 byar mellan oktober 
2007 och oktober 2008 skattades antalet jaguarer som dödats i hela reservatet per år till 11,7 jaguarer 



med könskvoten på jakten till 75 % hanar (9 hanar och 3 honor) (Carvalho, 2010; Carvalho, 2013, tabell 
1). Det finns inga exakta siffror på antal individer i reservatet så man utgick från en studie i ett 
intilliggande område, där medeltätheten var 3 jaguarer per 100 km². Beräkningen gjordes genom att man 
antog att kvarvarande lämplig yta på reservatet var 6000 km2, vilket ger 180 vuxna jaguarer. Det antas 
finnas lika många ungar som vuxna så det totala antalet blir då 360 jaguarer (Carvalho, & Desbiez, 
2013). Katastrofer uteslöts ur denna studie. Störningar som stormar, bränder och översvämningar är 
normala företeelser som bidrar till att bibehålla variation i ekosystemen och biologisk mångfald (White 
et al., 1999).

Tabell 1. Grunddata som användes i samtliga simuleringar i Vortex 9.99. Det som varierades var populationsstorlek, bärandekapacitet, 
jakttryck och habitatförlust.

Parameter Värden på indata
Antal populationer                                                              1
Populationsstorlek 360
Bärandekapacitet (SD) 360 (SD 5)
Inavelsdepression 3.14 LE
Effekterna av inavel pga. recessiva letala alleler 50 %
System för uppfödning polygyni
Ålder vid första reproduktion (♀ / ♂) 2, 3
Högsta reproduktiv ålder 15
Andel vuxna reproducerande honor årligen (SD) 50 % (5)
Genomsnittlig kullstorlek 2
Täthetsberoende reproduktion 35 %
Högsta kullstorlek 4
Generell könsfördelning på avkommor 50:50
Andel reproducerande hanar 90
Dödlighet i ålder 0-1 (EV) (honor/hanar) 42 % (7), 42 % (7)
Dödlighet i ålder 1-2 (EV) (honor/hanar) 17 % (3.5), 17 % (3,5)
Dödlighet efter ålder 2 (EV) (honor) 20 % (5)
Dödlighet i ålder 2-3 (EV) (hanar) 20 % (5)
Dödlighet efter ålder 3 (EV) (hanar) 25 % (6)
Katastrofer Nej
Antal upprepade simuleringar och under hur många år 100, under 100 år
Max antal kullar per år 1
Period som jaguaren jagas årligen, år 1 till 100
Definition av utrotning När ett kön återstår

Bärandekapaciteten sattes till 360 individer, SD sattes till 5 %. För att vara så försiktig som möjligt 
anses populationsstorleken vara lika med K. Jaguarer har ett polygynt reproduktionssystem. Tidigaste 
ålder då de får avkommor är 2 år hos honor och tre hos hanar och högsta ålder för avkommor antogs 
vara 15 för både hanar och honor. Andelen honor som reproducerar årligen är 50 % (Carvalho, et al., 
(2013). Pumor producerar en kull vartannat år, och detta antas också vara fallet för jaguarer (Miller, 
2013). Medelstorleken på kullen brukar vara två ungar. Reproduktionen antogs vara täthetsberoende 
med 35 % (Carvalho, et al., (2013), dvs. om 50 % av vuxna honor föder en kull vid optimal 
bärandekapacitet, så antas att bara 35 % av de vuxna honorna lyckas. Denna minskning i reproduktion 
uppträder bara vid relativt höga tätheter. VORTEX kan modellera täthetsberoende reproduktion med en 
ekvation som anger andelen vuxna honor som reproducerar som en funktion av den totala 



populationsstorleken (Miller, 2013). Reproduktionstakten förändras med förändrad populationsstorlek. 
Reproduktionen är låg när populationen är liten på grund av att det är svårt att hitta en partner och 
reproduktionen minskar när populationstätheten är hög på grund av begränsade resurser, 
inomartskonkurrens, trängsel, stress osv. Dessutom är det möjligt att modellera en Alléeffekt, en 
minskning av andelen honor som fortplantar sig vid låga tätheter som beror på svårigheten att hitta en 
partner (Miller, et al., 2005). Man antar att Alléeffekter saknas för jaguaren (Carvalho, et al., 2013).  

Ekvationen Vortex använder för att modellera täthetsberoende är:

P(N)=P(0)-[(P(0)-(P(K))??? ?B])
?

? 	?    där P(N) är den andel (%) av honorna som fortplantar sig när 

populationsstorleken är N, P(K) är den andel honor (%) som fortplantar sig när populationen befinner sig 
på bärandekapacitet (K), och P(0) är den andel (%) av honorna som fortplantar sig när populationen är 
nära noll (i avsaknad av allel effekt). Exponenten B kan vara ett positivt tal och bestämmer kurvans form 
som relaterar andelen fortplantning i procent till populationsstorleken, när populationen blir stor. Om B 
= 1, ändras andelen (%) fortplantning linjärt med populationsstorleken. Om B = 2, blir P(N) en 
kvadratisk funktion av N. Termen A definierar omfattningen på Alléeffekten. (Miller, et al., 2005). 

Maximala kullstorleken antas vara 4 ungar. Könsfördelningen på ungarna är 50:50. Andel reproduktiva 
hanar: 90 %. 

Mortalitet i % för år 0-1 (EV)(♀ / ♂) 42(7) / 42(7) %. År 1-2 (EV)(♀ / ♂) 17(3.5) / 17(3.5) %.  År 2-3 
(EV)(♀ / ♂) 20(5) / 20(5) %. År 3-4 (EV) (♂) 25(6) % (Carvalho, et al., 2013). VORTEX definierar 
mortalitet som mortalitethastigheten qx, eller andelen djur som levde vid åldern x dör innan de når 
åldern x + 1. Medelvärdet för mortaliteten anges i procent för varje ålder och kön och en 
standardavvikelse (SD) för varje medelvärde för att beskriva miljövariationen (EV) i varje mått. Antalet 
simuleringar upprepades 100 gånger under 100 år. Eftersom VORTEX använder en slumpgenerator för 
att simulera slumpmässiga händelser i livscykeln, kommer två iterationer inte vara identiska. För att få 
en mer fullständig "bild" av den simulerade populationsstorleken genereras flera iterationer av modellen. 

Definitionen av utrotning angavs i Vortex som när bara ett kön finns kvar. Det finns tre metoder för att 
definiera "utrotning" av populationen. I den första (och vanligaste) definieras utrotning som frånvaron av 
åtminstone det ena könet. Inavelsdepression inkluderades med motsvarande 3.14 LE (letala alleler). Den 
genomsnittliga effekten av inavel på första årets överlevnad, kvantifieras som ett antal "dödliga 
motsvarigheter" per diploid individ. Standardvärdet på 3,14 är en sammanfattande statistik som bygger 
på en undersökning av däggdjur i fångenskap i 40 populationer (Miller, et al., 2005). De flesta diploida 
arter som har studerats visar minskad fitness vid inavel. Andel (%) på grund av recessiva dödliga alleler 
antas vara 50 %, ett trolig värde som grundas på uppgifter om Drosophila och några andra arter som har 
studerats väl. Man antar att bra år för reproduktion är också bra år för överlevnad, dvs. miljövariationen 
(EV) är den årliga variationen i sannolikheterna för reproduktion och överlevnad som uppstår genom 
slumpmässiga variationer i miljöförhållanden. EV påverkar alla individer i populationen samtidigt. 
Källorna till denna miljövariation är utanför populationen, till exempel väder, rovdjur, bytestäthet, och 
parasitbelastningar. Dessa faktorer kan påverka reproduktionen och överlevnaden oberoende eller 
samtidigt (Miller, et al., 2005). Maximalt antal kullar per år är en (Carvalho, et al., 2013). I denna studie 
antogs att jakttrycket var lika stort från år ett och sedan varje år under de 100 år populationen följdes. 

De parametrar som varierades i olika modeller var jakttryck, habitatförlust, könsfördelning på dödade 
jaguarer, populationsstorlek och bärandekapacitet. Totalt utfördes olika 14 scenarier. Jakttrycket 
varierades med tre olika värden, ingen jakt, lågt jakttryck om 3 honor och 9 hanar, och högt jakttryck om 
5 honor och 14 hanar. Könsfördelningen på de dödade jaguarerna antogs i samtliga scenarier vara fler 
hanar än honor, men i sista scenariot gjordes antagandet att fler honor än hanar sköts, 14 honor och 5 



hanar. Habitatförlusten varierades med tre olika värden; ingen habitatförlust, habitatförlust 0,24 % per år 
och habitatförlust 0,71 % per år. Man antar att skogsskövlingen kommer att vara hög i Pará (Rosa et al., 
2013) så för att undvika ett allt för positivt och felaktigt resultat uteslöts de år med lägre skövling, år 
2012 och 2013, och istället användes år 2011 som lägsta nivå på skogsskövling, dvs. 0,24 %. 
Populationsstorleken och bärandekapaciteten varierades med två värden, 360 individer och 200 
individer. 

I grundscenariot uteslöts jakt och habitatförlust, och populationsstorleken och bärandekapaciteten sattes 
till 360 individer. Från scenario 8 och fram till och med scenario 13 sattes populationsstorleken och 
bärandekapaciteten 200 individer. Det framgår inte om de individer som jagas är ungar eller vuxna så i 
vortex anges jakten bara på vuxna. För att få en uppfattning om sambandet mellan habitatförlust och 
minskad population gjordes ett spridningsdiagram och Pearsons korrelation användes.

Värdena för variablerna tid (x) var från 10 till 100 och populationsstorlek (y) från 319 till 214. Storleken 
på provet (n) var 10. Tiden definieras som hur mycket habitatförlust (0,71 % årligen) påverkar 
populationen under 100 år, från år 10 fanns det 312 individer kvar, år 20 återstod 281 individer och så 
vidare. Först beräknades medelvärdet av x och y. Sedan beräknades standardavvikelsen (S) av x (Sx) 
och y (Sy). För att få en statistik som alltid har ett värde mellan 1 och -1 standardiserades dessa data 
genom att omvandla värdena för båda variablerna x och y till Z värden. Z-värdet av x är 
mellanskillnaden av ett x-värde och medelvärdet av x (x ̅) dividerat med standardavvikelsen för x (Sx). 
Samma gäller för att få fram Z-värdet för variabeln y. Detta kommer att ge en fördelning som alltid har 
ett medelvärde på 0 och standardavvikelse (och varians) av 1 (för detaljer om beräkningarna och tabeller 

se tabell 2).  Ekvationen som användes för att få fram z-värdena är ? = ? ?? 	??
? . När data för båda 

variablerna x och y har omvandlats till Z värden utgörs en statistik som anger styrkan av förhållandet 
mellan dem. Om en variabel minskar när de övriga ökar kommer stora positiva värden på Zx vara 
konsekvent i samband med stora negativa värden på Zy och vice versa. Alla Zx och Zy för varje 
försöksenhet multiplicerades ihop och sedan summerades de, enligt ekvation:

? (? ? ?
?

?? ?
	x	? ? ?)

Till sist för att få fram Pearsons korrelationskoefficient, r, dividerades summan av (Zx*Zy) med 

urvalsstorleken (n) minus 1(10-1=9) enligt formeln:
? ? ∗? ?

? ? ? = ? ? ∗? ??



Tabell 2 Beräkningen av Pearsons r-värde för relationen mellan habitatförlust och minskande populationsstorlek. Tid = år (x). 
Populationsstorlek (y). ? ̅ = medelvärdet av x. ??  = medelvärdet av y. S = standardavvikelse. Z värdet för x = (x - ? ̅ )/Sx. Z värdet för y = (y-   ??)/Sy.

Resultat

Tabell 3. Resultaten från samtliga scenarier. N = populationsstorlek. K = bärandekapacitet. N-extant = totala antalet överlevande. N(all) = 
totalt antalet både de som överlevt och de som dött. Stoch-r = Stokastiskt r-värde, det som visar tillväxthastigheten, ett positivt r-värde 
visar att populationen klarar sig över 100 år. Median TE = Mediantiden till utrotning, om populationen dog ut i minst 50 % av
simuleringarna. Mean TE = Genomsnittlig tid till första utrotning.

Scenario
jakt 
honor

jakt 
hanar

Habförlust 
(%) N K N(all) stoch-r Median TE

grundscenario 0 0 0 360 360 274,24 0,018 0
1 3 9 0 360 360 46,82 -0,023 63
2 5 14 0 360 360 3,2 -0,045 0
3 0 0 0,24 360 360 202,39 0,015 0
4 0 0 0,71 360 360 89,05 0,014 0
5 3 9 0,24 360 360 24,92 -0,024 66
6 5 14 0,24 360 360 0,08 -0,041 41
7 5 14 0,71 360 360 0 -0,048 32
8 3 9 0 200 200 0 -0,054 28
9 5 14 0 200 200 0 -0,103 12

10 3 9 0,24 200 200 0 -0,055 27
11 5 14 0,24 200 200 0 -0,107 12
12 5 14 0,71 200 200 0 -0,108 11
13 14 5 0,71 200 200 0 -0,235 9
14 1 3 0,24 360 360 149,59 0,003 0

I fyra av totalt tretton scenarier blev utfallet att populationen hade en betydande sannolikhet att överleva 
hundra under år med positivt stokastiskt r (Tabell 3). I dessa fyra scenarier uteslöts jakt och inkluderade 
ingen eller lägre nivåer av habitatförlust. Det första av dessa fyra scenarier är grundscenariot där varken 
jakt eller habitatförlust inkluderades. Populationen minskade något och slutade med en genomsnittlig 
populationsstorlek på cirka 274 individer (N(all), gäller för samtliga resultat) och sannolikheten för 
utrotning är obefintlig med ett stokastiska r-värdet på 0,018 efter 100 år (Figur 1, Tabell 3).

Z - värdet för x: Z- värdet för y: Zx* Zy :
Tid (x) popstorlek (Y)

10 -1,486301083 312,26 1,557507306 -2,314924795
20 -1,156011953 281,51 1,148410692 -1,327576487
30 -0,825722824 257,12 0,823927232 -0,68033552
40 -0,495433694 225,71 0,406050008 -0,201170855
50 -0,165144565 208,49 0,176955904 -0,029223306
60 0,165144565 182,92 -0,163226223 -0,026955924
70 0,495433694 153,95 -0,548641797 -0,271815632
80 0,825722824 133,83 -0,816317369 -0,674051883
90 1,156011953 109,45 -1,14066779 -1,3186256

100 1,486301083 86,65 -1,443997962 -2,146215735
Medel 55 195,19

Sx och Sy 30,28 75,166

∑(Zx*Zy) -8,990895739
Pearsons r-värde -0,999

(x - ?? ) / Sx

?? och ??

(y - ?? ) / Sy
[(x - ?? )/Sx]*[(y  -?? )/Sy]



Figur 1. Grundscenario. Den slutliga medelstorleken på populationen efter alla simuleringar efter 100 år är ca 274 (Mean (N[all]). I 
grundscenariot uteslöts både jakt och habitatförlust. Medelstorleken på population var 274 individer efter 100 år. Här kan man se att 
jaguaren har mycket stora chanser att överleva under 100 år.

I scenario 3, där habitatförlust inkluderades med 0,24 % blev den genomsnittliga populationsstorleken 
202 jaguarer och r-värdet blev 0,015 efter 100 år (tabell 3). Tillväxthastigheten sjunker däremot drastiskt 
om habitatförlusten ökar till 0,71 %, som i scenario 4, då blir medelantalet jaguarer 89 efter 100 år men 
behåller ändå ett positivt stokastiskt r-värde på 0,014. 

Figur 2. Scenario 12. Simulering när populationsstorleken är mindre, 200 individer, och med ett jakttryck 5 honor och 14 hanar och 
habitatförlust -0,71 % (scenario 12). Man ser att chanserna för överlevnad har kraftigt försämrats och mediantiden till utrotning är 11 år 
och jaguaren kommer med största sannolikhet inte att överleva. Storleken på populationen har en mycket betydande roll för 
överlevnaden, stokastiskt r -0,108.

Scenarier som simulerar jakt resulterade i stora nedgångar i tillväxttakten hos populationen för alla 
jaktscenarier. Scenario 1 med minsta jakttryck, 3 honor och 9 hanar visar i detta utfall att medelstorleken 
på populationen sjunker till ungefär 47 individer efter 100 år och resulterade i ett r värde på -0,023. I 
scenario 2 med högre jakttryck, 5 honor och 14 hanar resulterade som väntat i en markant minskning av 
populationstillväxten med 99,98 % och den stokastiska tillväxten visar ett r-värde på -0,045. Scenarier 5 
till 7 inkluderar både jakt och habitatförlust med olika omfattningar. I scenario 5 sänktes habitatförlusten 
till 0,24 % men jakttryck inkluderades med 3 honor och nio hanar, resultatet visar att medelantalet 
jaguarer sjunker till 25 individer efter 100 år och r-värdet blev -0,024. I scenario 6 låg habitatförlusten 



kvar på 0,24 % men jakten ökade till 5 honor och 14 hanar och sannolikheten för utrotning antas vara 
väldigt hög med en minskning av populationen med 99,98 % och ett r-värde på -0,041. I scenario 7 
antogs jakttryck på 5 honor och 14 hanar och habitatförlusten ökade till 0,71 %. Även här blev det som 
väntat att den initiala populationen på 360 individer utrotades och den genomsnittliga tiden till första 
utdöende visade ca 32 år. I resterande scenarier antogs populationsstorleken vara 200 individer och i 
samtliga scenarier blir populationen med stor sannolikhet utrotad och medelantalet jaguarer slutade med 
noll efter 100 år i samtliga scenarier. I scenario 8 och 9 uteslöts habitatförlust, men jakttryck på 3 honor 
och 9 hanar respektive 5 honor och 14 hanar resulterade i utrotning trots uteslutande av habitatförlust 
och mediantiden till utdöende var 28 respektive 12 år. I scenario 10 till och 11 inkluderades både 
jakttryck och habitatförlust och populationen utrotades vid en genomsnittlig tid av ca 27 respektive 12 
år. I scenario 12, med liten populationsstorlek, stor habitatförlust och stort jakttryck dog arten på 11 år 
(figur 2). Den snabbaste nedgången i populationstillväxten kom i scenario 13 när jakttrycket var högre 
på honor än hanar, 14 honor och 5 hanar, och habitatförlusten var 0,71 %. Då utrotades populationen på 
en medeltid på 9 år. Scenario 14 visar att jaguaren klarar ett jakttryck på 1 hona och 3 hanar årligen 
inklusive en habitatförlust på -0,25 % Stokastiskt r blir 0,003 och den totala medelstorleken på 
populationen blir 149 individer (Figur 3).

Figur 3. Maxgränsen för jakttryck och habitatförlust(Scenario 14). Jakttryck med 1 hona och 3 hanar och habitatförlust på -0,25 % ger en 
positiv tillväxttakt, det stokastiska r-värdet blir 0,003 och den totala medelstorleken (Nall) blir 150 individer.

Sambandet mellan habitatförlust och minskande population, Pearsons korrelationskoefficient, visade sig 
bli r -0,998, vilket indikerar på ett mycket starkt samband mellan habitatförlust och minskande 
populationsstorlek, dvs. när habitatförlusten ökar, då minskar populationen (figur 4).



Figur 4. Korrelationen mellan habitatförlust och minskad population. Y-axeln visar populationsstorleken. X-axeln visar tiden, dvs. hur 
mycket habitat som försvunnit efter en viss tid. En habitatförlust på – 0,71 % per år resulterar i en minskning av populationen. 
Förhållandet mellan habitatförlust och minskande populationer visade en negativ linjär korrelans. Man ser tydligt att värdet på y axeln 
sjunker när värdet på x axeln ökar. Spridningsdiagrammet indikerar att det finns ett klart samband mellan de två variablerna. 
Regressionskoefficienten blev Y = -1,1348x + 325,8. R2 = 0,9925. Populationsstorleken var från början 360 individer men sjönk till 86 
individer efter 100 år. Ingen jakt är inkluderad

Diskussion

Utifrån min modellering av olika scenarier ser man att skogsskövlingen och jakten måste minska kraftigt 
för att jaguaren på lång sikt ska överleva. Jaguaren har svårt att klara de jakttryck som redovisats och de 
scenarion där jaguaren enbart utsattes för jakt resulterade i en negativ tillväxttakt och det återstod bara 
ett fåtal jaguarer efter 100 år. Detta visar hur sårbar populationen är för jakt. I de scenarier då jakt 
uteslöts och enbart habitatförändring antogs resulterade i positiv tillväxttakt med varierande stokastiskt 
r-värde. Men även om det stokastiska r-värdet var positivt var det ändå färre individer än det var år 0, 
och det väcker tankar som hur många år till hade jaguaren klarat sig? Simuleringar gjordes för att få 
fram det maximala jakttryck och habitatförlust som jaguaren tål. Jakttrycket fick sänkas till en lägre nivå 
(1 hona och 3 hanar per år) än tidigare mätt och den lägsta habitatförlusten på 0,24 % antogs, denna 
förändring visar att jaguaren, nätt och jämt, klarar sig med ett positivt stokastiskt r-värde på 0,003. 

Mycket lågt jakttryck och en minskning av skogsskövling och bevarandet av jaguarens naturliga habitat 
är några av de viktigaste åtgärderna som krävs för att jaguaren ska överleva på lång sikt. Viktiga 
åtgärder mot skogsskövling är bland annat utbildning, att informera om varför skogen är viktig, vad som 
händer om den försvinner, att många arter kanske bara finns på vissa platser, att värdesätta miljön, 
konsekvenser som vad som händer om man köper vissa produkter och vad det bidrar till skövlingen
(Butler, 2007). Tjuvjakten är en stor bidragande faktor till jaguarens nergång, metoder som högre straff 
för tjuvjakt borde tillämpas och ett effektivt rättsskydd fås bland annat genom bra samarbete mellan
bevarandeorganisationer som WWF, poliskåren och armén, detta har visat sig vara mycket effektivt i 
bland annat Nepal med lyckat resultat (Earth Touch, (2015).

Vikten av skyddande områden borde prioriteras högre. Många av världens utrotningshotade djur hittar 
man bara i skyddande områden, till exempel pandan (Butler, 2007). Jaguaren vandrar inte bara inom 
gränserna utan går även utanför landet, för att undvika jaktbrott utanför gränserna kan bra relationer med 
grannländerna kan naturvårdsbrott hindras (Earth Touch, (2015). För att få en större insyn ovanifrån kan 
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drönare och GPS-sändare användas (Earth Touch, (2015). Andra viktiga åtgärder är att gynna eko-
vänliga företag (Butler, 2007). 

Viljan att bevara miljön och jaguaren anser jag finns där men de ekonomiska förutsättningarna tillåter 
inte detta. Där tror jag att ekoturism kan förändra denna trend. Genom att motverka fattigdom kan till 
exempel tjuvjakt och skogsskövling minska genom att ekoturismen erbjuder lokalbefolkningen högre 
lön som gör att andra alternativ inte lönar sig (Zambrano, 2010).  På så vis kan ekoturismen skydda
jaguaren som lockar turisterna eftersom det är ett bättre ekonomiskt alternativ (Earth Touch, (2015).
Återplantering av skog är viktig för bevarandet av habitat, detta kan genomföras med hjälp av till 
exempel inkomsten av loger inom ekoturismen och ekonomiska förmåner till lokalbefolkningen
(Zambrano, 2010). För att få en bild av de miljömässiga konsekvenserna av ekoturismen kan man 
certifiera den (Hunt et al. 2015).

Costa Rica betraktas som en av världens ledande exempel på miljövård, med mer än en fjärdedel av sitt 
landskap i skyddade områden (Zambrano, 2010), och man kan säkert utnyttja en del av Costa Ricas 
strategier för att bevara jaguaren. För att minimera negativa effekter på naturen från turister tar vissa 
naturreservat i Costa Rica enbart emot ett fåtal turister, och de begränsar antalet turer per dag och gäster 
per tur (Zambrano, 2010). Naturbaserad turism i området presenterar en effektiv strategi för bevarande, 
inklusive minskning av jakt, genom att öka medvetenheten om värdet av biologisk mångfald och att det 
är viktigt att bevara skyddade områden (Broadbent, et al. 2012).

Viljan att bevara vår natur och djur har ökat de senaste åren. Majoriteten vill ha kvar de stora katterna 
och kunna få se dem i det vilda och att det är där de hör hemma. Men det krävs stora förändringar för att 
jaguaren ska kunna överleva på lång sikt. Uppmärksamheten om bland annat tjuvjakt har ökat, inte minst 
på sociala medier, vilket är ett bra verktyg eftersom det försvårar tjuvjakten. Skyddande områden finns 
men för att populationen ska kunna vandra fritt med stora arealer måste de öka i storlek och antal.
Skövlingen av regnskog kan minska bland annat genom miljövänligare alternativ, det finns idag bättre 
produkter som inte bidrar till skövlingen. Dessutom kan ekoturismen istället för traditionell turism bidra 
till att rädda jaguaren och dess miljö. 
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