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Abstrakt 
 

Dvärgflodhästen (Hexaprotondon liberiensis) lever i Västafrika där den upptäcktes på 1800-

talet, men det var inte förrän på 1900- talen som de introducerades första gången i djurpark. 

Studier på vilda dvärgflodhästen har visat sig vara svåra att genomföra, därför har de flesta 

studier gjorts på dvärgflodhästar i fångenskap. Dvärgflodhästen är ett mycket skyggt djur 

som lever i regnskogarna runt floder, träsk och sumpmarker. Den är ett nattlevande djur som 

ofta lever solitärt.  

 

I den här studien studeras tre utvalda dvärgflodhästar på parken zoo i Eskilstuna, vad de har 

för nattaktivitet och hur de använder sig utav miljöberikningen. Leah, Anton och Krakunia 

var de tre observerade dvärgflodhästarna. 

    

Videokameror sattes upp för att filma fyra nätter för varje individ från kl. 16.00- 03.00. Ett 

protokoll fördes vart tionde minut och deras aktivitet antecknades. Dessa resultat 

sammanställdes i beskrivande text och jämfördes sedan med varandra i diagram. Diagram 

visade bland annat att Leah använde sin pool mest av alla, Anton var den mest aktiva och 

nyfikna medan Krakunia knappt rörde sin miljöberikning.  

 

Varför finns dessa skillnader? Har deras ålder, kön eller utseende på rummet någon 

betydelse? Hur skulle man kunna förbättra miljöberikningen i dvärgflodhästarnas rum? 

Eftersom de är utrotningshotade är det viktigt att man gör några åtgärder och försöker bevara 

deras naturliga miljö i den mån det är möjligt. Kan man med hjälp av djurparken återinföra 

dvärgflodhästar i naturen? Enligt en artikel skulle det kunna vara möjligt. 

 

Keywords: Dvärgflodhäst, Hexaprotondon liberiensis, nattbeteende, miljöberikning, 

fångenskap, Parken zoo  
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Förord 
 

Den här rapporten är ett examensarbete som utförts inom biologiprogrammet vid Mälardalens 

högskola. Examensarbetet motsvarar 30 hp på avancerad nivå. Arbetet har genomförts på 

Parken zoo i Eskilstuna där nattaktiviteten hos dvärgflodhästar studerats. Jennie Westander 

som är anställd på Parken zoo har varit handledare under hela tiden som examensarbetet 

utförts. En annan viktig person vid genomförandet av detta arbete är djurskötaren Tina, som 

har varit den som skött kamerahanteringen. Examinator för detta arbete har varit Åke 

Forsberg. 

 

Jag skulle vilja ge ett stort tack till Jennie Westander och Tina från parken zoo, men även Åke 

Forsberg från Mälardalens högskola. 

 

Eskilstuna, 27 maj 2010. 

 

Marketa Bystricka  
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1 Inledning 

 

Detta arbete beskriver nattaktiviteten hos dvärgflodhästar (Hexaprotondon liberiensis) på 

parken zoo. Samt hur de använder sig utav sin miljöberikning som de har på sina rum. I 

följande avsnitt ges en bakgrund till arbetet och en beskrivning av problemformulering, dess 

syfte, mål och vilka metoder som har använts för att nå fram till slutresultatet.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Dvärgflodhästar är skygga nattdjur som söker efter föda nattetid (Robinson, P. T. 1971). De 

är svåra att studera i naturen så därför har de flesta studier gjorts på dvärgflodhästar i 

fångenskap (Lewison, R. & Oliver, W. 2008).  

Dvärgflodhästar är utrotningshotade och därför har djurparker en viktig roll för bevarandet av 

dessa dvärgflodhästar. Det skulle kunna vara möjligt att återinföra dvärgflodhästen till det 

vilda med hjälp av avelsarbete på djurparker (Smith D.M., 2007). Därför är det viktigt att 

djurparker arbetar med miljöberikningen som kan påverka djurs välbefinnande positivt 

genom att bland annat ge djuren möjlighet att utföra sina naturliga beteenden. 

Miljöberikningen kan även vara bra för att undvika att djuren blir stressade eller 

understimulerade. Den ska helt enkelt se till att djuren kan betee sig så naturligt som möjligt. 

Eftersom djurparker har som mål att utbilda allmänheten om djurens naturliga beteenden är 

det viktigt att de jobbar med miljöberikningen. 

 

1.2 Problemformulering 

 

Efter samtal med Parken zoo anställda Jennie Westander framkom det att en av de nya 

dvärgflodhästarna gjorde enligt henne märkliga saker nattetid. Enligt djurskötaren på parken 

zoo hade en av dvärgflodhästarna sin matta på ryggen vid flertalet av tillfällen då hon kom 

dit efter natten. Eftersom dvärgflodhästarna på parken zoo är relativt nyinflyttade har inga 

omfattande studier gjorts angående deras nattliga beteenden. Därför skulle det vara intressant 

att studera närmare vad det är som händer och sker nattetid.   
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1.3 Syfte och mål 

 

Detta arbete beskriver aktiviteten hos de tre dvärgflodhästarna. Med hjälp av videokameror 

uppsatta i dvärgflodhästarnas rum har deras aktivitet observerats.  Syftet var att ta reda på hur 

dvärgflodhästarna använder sin miljöberikning och om det finns några skillnader mellan 

dessa tre individer och målet med denna studie var att kunna informera djurskötaren om vad 

det är som sker nattetid för att bättre kunna anpassa miljöberikningen för varje individ. 

 

1.4 Metod 

 

Arbetet är uppdelat i två delar, en litteraturstudie och en observationsstudie. Litteraturstudien 

har genomförts som en kunskapsöversikt över befintlig litteratur och vetenskapliga 

undersökningar som tidigare gjort inom ämnet. Den litteratur som använts i litteraturstudien 

har främst varit rapporter och hemsidor. Genom sökande i skolans databaser har andra 

tidigare studier inom ämnet hittats. 

 

I den andra delen av arbetet har observationer utförts, genom att dvärgflodhästar filmats och 

studerats. Sammanställning av information som framkom i studien har gjort och slutsatser 

dragits.  

 

Under arbetet har kontakt med handledaren till projektet hållits. Handledaren har fungerat 

som ett stöd och granskare av det material och slutsatser som tagits fram. Handledaren har 

varit med och föreslagit lämpliga arbetsmetoder. 

 

2 Litteraturstudie 

2.1 Historia 

 

Dvärgflodhästen lever i vattendrag i Västafrika där de upptäcktes på 1800-talet (Lewison, R. 

& Oliver, W. 2008). Dvärgflodhästen introducerades till en djurpark första gången under 

tidigt 1900-tal. Den vanliga flodhästen (Hippopotamus amphibius) däremot, klassificerades 

redan på 1700-talet (Robinson, P. T. 1971). Dvärgflodhästen är svår att studera i naturen på 
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grund av sitt skygga beteende, därför har de flesta studier gjorts på dvärgflodhästar i 

fångenskap (Lewison, R. & Oliver, W. 2008). På grund av livsstilen är inte dvärgflodhästen 

utsatt för jakt eftersom de är svåra att upptäcka i det vilda. Deras tänder är inte heller 

värdefulla såsom tänder från den vanliga flodhästen (Robinson, P. T. 1971). 

2.2 Evolution/utseende 

 

Vid första anblicken kan vanlig flodhäst och dvärgflodhäst se lika ut till utseende (San Diego 

Zoo, 2010).  Vanlig flodhäst och dvärgflodhäst har många anatomiska likheter men även 

många olikheter såsom kroppsvikt som skiljer ca 1500 kg dem emellan. Även andra 

egenskaper förutom storleken skiljer dem åt. Dvärgflodhästen är bättre anpassad till att leva i 

vatten trots att den vanliga flodhästen vistas mer i vatten. Dvärgflodhästens huvud är rundare 

och dess ögon sitter inte mitt uppe på huvudet som de gör hos vanliga flodhästen (San Diego 

Zoo, 2010). Klorna på fötterna spretar ut lite mera än hos den vanliga flodhästen. Benen och 

nacken är längre och huvudet mindre. Allt detta underlättar rörelse på land. Även tänderna 

skiljer dem åt. Dvärgflodhästen har bara ett par framtänder medan den vanliga flodhästen har 

2-3 par. Bilden nedan visar dvärgflodhästen på Parken zoo i Eskilstuna. Där man kan se dess 

rundade huvud med ögonen på sidorna och klorna på fötterna som spretar ut. 

 
Bild: Dvärgflodhäst på parken zoo i Eskilstuna (Parken zoo, 2010) 
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Dvärgflodhästen har en mankhöjd på mellan 75 och 100 centimeter och kan väga mellan 180 

och 275 kg (Parken Zoo, 2010). Deras livstid varierar mellan 30 till 55 år men det är 

osannolikt att de lever så länge i det vilda. Huden är mörkbrun eller svart och de enda hår 

dvärgflodhästarna har på kroppen sitter på svansspetsen och på nosen. De har även körtlar 

under huden som hjälper till att hålla de fuktiga.  

I många aspekter såsom storlek, form, beteende och habitat liknar dvärgflodhästen tapir trots 

att tapiren är närmare släkt med hästar (Robinson, P. T., 1971). 

2.3 Habitat/ beteende 

 

Bilden nedan visar utbredning av dvärgflodhästen i Afrika. 

 

 
Bild: Dvärgflodhästens habitat sträcker sig över 4 västafrikanska länder, Sierra Leone, Liberia, Guinea och the 

Ivory Coast. Kartan visar Nile flodhästens utbredning i gult och dvärgflodhästens utbredning i orange 

(Smithsonian National Zoological Park, 2010) 

 

Dvärgflodhästen är ett mycket skyggt djur som lever i regnskogarna runt floder, träsk och 

sumpmarker. Den är starkt beroende av vatten men bara under korta stunder för att fukta 

huden som har lätt för att spricka (Jablonski, N. G. 2004). I motsats till den vanliga 

flodhästen tillbringar inte dvärgflodhästen mycket tid i vattnet utan håller för det mesta till på 

land. Det är ett djur som söker efter föda mellan kl 16-23 (Hlavacek, G. et al. 2006). I dieten 

ingår gräs, lökar, rötter, fallfrukt, löv samt skott. Dvärgflodhästen är bra på att gräva fram sin 

mat vilket den gör på kvällen. Den spenderar ca 6 timmar till detta (Hlavacek, G. et al. 2006). 

Den lever antingen solitärt eller i grupper om 2 till 3 individer (Smithsonian National 

Zoological Park, 2010). Om gruppen består av tre individer är det vanligen en hona med 
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unge och en hane. Hanarna är större än honorna och de håller revir som de försvarar mot 

andra dvärgflodhästar (Robinson, P. T. 1971). Hanarna kan även slåss med varandra med 

tänderna för att få tillgång till honorna (Smithsonian National Zoological Park, 2010). De 

använder sig utav stigar när de går runt i sitt revir. Reviret har många stigar vilket gör att de 

kan i princip gå vart de vill. De markerar stigarna som ingår i reviret med avföring. 

 

Dvärgflodhästens unge kallas kalv, honan för ko och hanen för tjur och den sexuella 

mognaden brukar inträffa vid ca 5 års ålder (Robinson, P. T., 1971). Honan har sin kalv i 

magen i ungefär 190-210 dagar och därefter föds vanligen bara en kalv. Enbart 41 % av 

kalvarna som föds är hanar (Zschokke, S. 2002). Kalven lever sedan hos sin mamma tills den 

är ungefär 4 år gammal och därefter flyttar den till ett eget revir. 

 

 

 

Bild: Den här dvärgflodhästen föddes på Blijdorp Zoo i Rotterdam. Kalven var direkt på hugget vid salladen, 

tillsammans med sin mamma (Expressen, 2010). 

 

Även fast dvärgflodhästen ser relativt liten ut kan den vara extremt aggressiv speciellt när 

den skyddar sitt revir. Den är fullt kapabel till att skada en vuxen människa med sina vassa 

tänder. 

Den öppnar sina käkar och blottar sina tänder när den misstänker en möjlig fiende och 

hoppas på att med hjälp av detta skrämma iväg fienderna. Den kan även lära sig att blotta 

sina tänder när djurskötaren vill inspektera tänderna. Genom att belöna den med mat kan man 

uppmuntra till ett önskat beteende (Smithsonian National Zoological Park, 2010). 
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2.4 Djurpark 

 

Djurparker har en viktig roll för dvärgflodhästen eftersom den är utrotningshotad i naturen. 

Med hjälp av avelsarbete skulle det kunna vara möjligt att återinföra dvärgflodhästen ut i det 

vilda. Det är då viktigt att djurparker utbildar och informerar om dess naturliga miljö för att 

på bästa sätt kunna återinföra dvärgflodhästen. Även andra faktorer är viktiga för bevarandet 

av dvärgflodhästen, som att upprätthålla deras naturliga miljö i det vilda. (Smith, D. M. 

2007) 

3 Studie  

 

Studien har utförts med syfte att öka förståelsen för hur parken zoo dvärgflodhästarnas 

nattaktivitet ser ut och hur pass de använder sig utav sin miljöberikning.  

3.1 Metod 

 

Tre dvärgflodhästar på Parken zoo i Eskilstuna studerades våren 2010. De filmades under 

fyra nätter var, förutom en av honorna som filmades endast tre nätter. Första veckan filmades 

Leah, andra veckan Anton och tredje veckan Krakunia. De hade bl.a. pool, matta, trärör, 

dusch och halm att tillgå på nätterna. De utfodrades omkring kl. 15 på dagen och därefter 

filmades de fram till kl. 03.00.  Ett protokoll med tio minuters intervall fördes under filmens 

gång. Kl. 16.00, 16.10, 16.20 osv. fram till 03.00. När varje tidsintervall passerade 

antecknades aktuell aktivitet. Aktiv, inaktiv, pool, out of sight var de kriterier som ingick i 

protokollet. Aktiv var när dvärgflodhästen rörde på sig under det observerade tillfället medan 

inaktiv var när den inte rörde sig, låg ner eller sov. För att det skulle vara pool var 

dvärgflodhästen tvungen att vara i poolen under det observerade tillfället. Slutligen om 

dvärgflodhästen var utanför kameras vinkel vilket gjorde det omöjligt att se dess aktivitet 

kryssades kriteriet out of sight.  

 

De olika dvärgflodhästarna skiljer sig ifrån varandra både när det gäller kön, ålder och hur 

deras rum såg ut. Leah är en 16 år gammal hona, Anton är en 3 år gammal hane och 

Krakunia är en 6 år gammal hona. Leah har en pool ca 1 m x 1.5 m, 50 cm djup (den minsta 
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poolen av dem alla), bildäck, trärör, matta, papperspåse och halm. Anton har halm, 

traktordäck och stor pool (ca tre gånger större än Leahs). Krakunia har en stor pool (även den 

ca tre gånger större än Leahs), matta, traktordäck och halm. Till skillnad från de andra två har 

Krakunia två rum att tillgå och röra sig fritt i. Krakunia och Anton har båda sina rum i 

samma byggnad medan Leah har rummet i en helt åtskiljande byggnad.  

 

Varje individ beskrivs i rinnande text och därefter jämförs de alla tre med varandra. Alla 

observationer förs in i Excel där antal observationer under varje kriterium summeras. 

Därefter räknas ett medelvärde ut som visar medelaktivitet/dag. Diagram görs som visar 

skillnader mellan de olika individerna. Även standardavvikelsevärden läggs in i diagrammen 

som beskriver hur stor spridning det är på mätvärdena från medelvärdet (Gunnarsson, R. 

2002). Vid upprepad undersökning skulle medelvärdet skilja sig åt.  

4 Resultat 

 

I resultatdelen sammanställs de resultat som framkommit under studien. Första delen är 

beskrivande och den andra delen består av diagram som gjort med hjälp av Excel.  

  

4.1 Beskrivande 

 

Leah 

 

Leah observerades 66 antal gånger/dag från kl. 16.00 till 03.00. Den första tiden (kl. 16.00- 

18.00) Leah observerades, gick hon runt och sökte efter föda som djurskötaren kastat ut i 

rummet. Hon letade aktivt på alla möjliga gömställen, såsom däcket, poolen, papperspåsen 

och i träröret. Hon bökade även runt i halmen för att hitta eventuell föda. Strax efter kl. 18.00 

gick hon och la sig på halmen där hon låg stilla fram till att hennes dusch gick på, vilket var 

vid 20-tiden. En av nätterna låg halmen out of sight vilket medförde att hon befann sig 

utanför kameran och var omöjlig att se, men snarkningar hördes. Alla nätter utan en då hon 

låg och sov i poolen, vaknade hon till och började gå runt när duschen sattes igång. Vid alla 

dessa tillfällen gick hon runt och sökte efter föda på alla de olika gömställena. Omkring kl. 

20.30 blev hon inaktiv och stilla. Samma procedur upprepade sig vid kl. 23.40 då duschen 



 12

gick på och hon vaknade till för att ytterligare gå igenom rummet. Till sist sov hon fram till 

dess att kameran stängdes av, vilket var kl. 03.00. 

 

En av de observerade nätterna var hon out of sight vid flertalet av tillfällen, men det kunde 

istället avgöras på ljudet om hon var aktiv eller inaktiv. Det hördes smaskanden vid vissa 

tillfällen vilket har gjort att det antogs att hon var aktiv. 

  

 Anton 

 

Anton observerades från kl. 16.00 till 03.00. Den första tiden letar även han efter föda som 

djurskötaren kastat ut på olika ställen i rummet. Två av nätterna sov Anton ca mellan kl. 

16.00-18.00. Tidigt på kvällen mellan kl. 18.00-20.00 springer han runt och ”studsar”, bökar 

i halmen och gör ”volter” i poolen. Detta brukar pågå i upp till 10 minuter för att sedan lugna 

ner sig och leta efter mat han troligtvis missat tidigare på kvällen. Runt kl. 21-22 går han och 

lägger sig för att sova. Bara en natt utav de observerade vaknade han till strax innan kl 3-

tiden för att går runt ett par minuter och sedan återvända till att vara tyst. Alla observerade 

nätterna var han out of sight under den tysta tiden som antas vara den tiden som han sov.  

 

Krakunia 

 

Även Krakunia observerades från kl. 16.00 till 03.00. Hon har två rum att tillgå till skillnad 

från de andra två. Den första tiden fram till ca kl. 20-21 är hon vaken och söker efter föda 

precis som de andra två. Därefter syns hon inte till, förutom en natt då hon är aktiv runt kl. 

24. Hon rör knappt någon av sina miljöberikningar, exempelvis däcket eller mattan. Endast 

en av nätterna går hon ner i poolen. 

 

Hon var out of sight de flesta tillfällen då hon observerades, men det kunde istället avgöras 

på ljudet om hon var aktiv eller inaktiv. Det hördes smaskande vid vissa tillfällen vilket har 

gjort att det kan antas att hon varit aktiv. 

 

 Jämförelser 

 

Anton var den mest aktiva av de tre. Han sprang runt med öppen mun medan de andra två tog 

det mest lugnt vilket yttrade sig genom längre sömnperioder och långsammare rörelser. 
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Krakunia var den som minst utnyttjade poolen. Det var bara en av nätterna som hon gick ner 

i poolen för att söka efter föda medan Leah låg flera timmar i poolen/duschen under natten. 

Även Leah gick ner i poolen för att söka efter föda precis som de andra två. Anton plaskade 

och rullade runt i poolen flertalet av de observerade tillfällena vilket han var ensam om. 

Anton var även den som vände och flyttade på sin miljöberikning mest. Han var noga med att 

leta efter föda i de olika leksakerna flera gånger och varje gång hittade han nya saker att äta. 

Även Leah sökte noga efter föda bland leksakerna och i poolen medan Krakunia knappt 

brydde sig om att lyfta på miljöberikningen hon gick mestadels runt och sökte i halmen.   

 

Krakunia syntes minst i bild av de tre observerade individerna.  

4.2 Diagram 

 

Här visas diagram över de fyra kriterierna inaktiv, aktiv, pool och out of sight där de olika 

individerna jämförs med varandra. Figur 1 visar jämförelse mellan individernas inaktivitet. 

Leah var den som var mest inaktiv eftersom hon var inaktiv 9 gånger av de observerade 

tillfällena. Medan Anton och Krakunia inte alls observerades som inaktiva.  

 

 

 

 

Figur 2 Visar jämförelse i aktivitet hos de tre individerna. Anton var den mest aktiva, nästan  

dubbelt så mycket än Leah och Krakunia.  
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Figur 3 Visar jämförelse mellan individernas aktivitet i poolen. Leah var den som var i 

poolen mest av alla, nästan 30 gånger av de observerade tillfällen medan Krakunia bara var i 

poolen ett par gånger under alla de observerade tillfällen.  

 

 

 

Figur 4  Jämför de olika individerna i hur mycket de var out of sight av de observerade 

tillfällen. Den visar att Krakunia var out of sight mest, nästan 70 gånger av det observerade 

tillfällen medan Leah var den som var minst out of sight.  
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5 Diskussion 

 

Studien på dvärgflodhästar på parken zoo genomfördes under vinter- halvåret vilket kan 

påverka dvärgflodhästarnas nattbeteende eftersom de är inomhus dygnet runt, jämfört med 

sommarhalvåret då de är ute under dagen. Fyra nätter är det verkligen tillräckligt för att få en 

rättvis bild av deras nattaktivitet? Eftersom det här arbetet begränsar sig till 20 veckor 

verkade det rimligt med fyra nätter per dvärgflodhäst.   

 

Krakunia observerades endast tre nätter medan de andra två observerades fyra. Detta på 

grund av att nattlampan som var uppsatt vid kameran gick sönder och slocknade vilket gjorde 

det omöjligt att avgöra vad som pågick, därför valdes den natten bort och därefter räknades 

ett medel ut av de resterande nätterna.  

 

Grundmiljöberikningen var den samma hos de alla dvärgflodhästarna med det fanns vissa 

skillnader som skilde deras miljöberikning åt. De hade även olika ålder och kön vid det 

tillfället de observerades vilket även det kan förklara en del beteende skillnader dem emellan.  

 

Alla tre dvärgflodhästarna börjar med att gå runt i rummet för att söka efter föda som 

djurskötaren kastat ut i början av filminspelningen. Både Leah och Anton söker noga igenom 

allt som finns i rummet. Men varför låter de bli exempelvis däcket när det inte finns någon 

mat i längre? Varför går de sedan och lägger sig för att sova för natten när de egentligen är 
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nattdjur (Hlavacek, G. et al. 2006)? Dessa frågor får mig att fundera över och förstå att det 

kan vara födan/ maten som är det primära i deras liv. Hur skulle man kunna berika deras rum 

för att de skulle få stimulans blir då en naturlig fråga som dyker upp. En tanke är att använda 

sig av maten för att förbättra deras miljöberikning. Kanske gömma undan maten lite bättre i 

de olika föremålen som finns i rummen. Enligt en artikel i expressen är dvärgflodhästar 

hungriga djur redan från början. En nyfödd unge var på hugget att äta sallad med sin mamma 

redan dagen efter sin födelse. Denna artikel tyder på att det kan vara så som jag trott, att 

födan är det primära och att det är där man måste tänka efter när man berikar deras miljö.  

 

Leah var den enda av dem som hade dusch inne i rummet ovanför poolen. Det upptäcktes att 

hon de flesta gånger vaknade till och började gå runt i rummet efter att duschen automatiskt 

gått på. Kan det vara en positiv stimulering eller störs hon bara utav den? Det kan vara svårt 

att avgöra men det skulle vara intressant att titta närmare på.  

 

Anton var den som sprang runt på natten och såg ut att jaga någon/något som inte fanns där. 

Han sprang med öppen mun och blottade sina tänder. Kan det vara så att han försöker att 

springa av sig på grund av rastlöshet eller kan det finnas en annan förklaring till varför just 

han gör så? Dvärgflodhästen blottar sina tänder för att skrämma bort eventuella fiender 

(Smithsonian National Zoological Park, 2010). Detta får mig att funderar på vad det 

egentligen är han menar. Med tanke på att hans rum låg i samma byggnad som Krakunias 

kan det tänkas vara så att han blev störd av hennes närvaro trots att de inte kunde se varandra. 

Dvärgflodhästen är som tidigare nämnts ett djur som lever solitärt.  

 

Krakunia var den som minst utnyttjade poolen och miljöberikningen. Kan en möjlig orsak 

vara den att hon har två rum att tillgå och därför inte hinner med att gå runt överallt eller 

beror det på att hon helt enkelt har en annan personlighet? 

 

I figur 1 ser man att Leah var den mest inaktiva eftersom hon var inaktiv 9 gånger av de 

observerade tillfällena medan Anton och Krakunia inte alls var inaktiva under tiden de 

observerades. En möjlig orsak kan vara att Anton och Leah sov och var inaktiva utanför 

kamerans sikt och detta gör det svårt och nästan intill omöjligt att jämföra just inaktivitet.  

 

Figur 2 visar jämförelse i aktivitet hos de tre individerna. Vilket visar att Anton var den som 

var mest aktiv. Han var aktiv ca dubbelt så mycket än Leah och Krakunia. Kan det beror på 
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att han är yngst eller har könet med saken att göra? Dessa olikheter gör det återigen svårt att 

jämföra och förstå. Krakunia var mycket out of sight vilket gjorde det omöjlig att se om hon 

var inaktiv eller aktiv. Hon kan ha varit aktiv utanför kameran eftersom det var mycket 

smaskande som hördes vilket kan tyda på att hon var aktiv under den observerade tid-

punkten.  

 

Figur 3 visar jämförelse mellan individernas aktivitet i poolen. Leah var den som var i poolen 

mest av alla, nästan 30 gånger av de observerade tillfällen medan Krakunia bara var i poolen 

ett par gånger under alla de observerade tillfällen. Gör duschen någon skillnad? Kan det vara 

därför Leah var mest i poolen? Hon sov även i poolen vilket ingen annan gjorde. Det kan 

bero på att hennes pool var grundare än de andras, de andra skulle sjunka om de försökte att 

sova i den . Detta kan vara en möjlig förklaring till varför Anton och Krakunia bara gick ner i 

poolen för att söka efter föda.  

 

Figur 4 jämför de olika individerna i hur mycket de var out of sight av de observerade 

tillfällen. Diagramet visar att Krakunia var out of sigt mest, nästan 70 gånger av de 

observerade tillfällen. Varför var hon out of sight längre än de andra? Kan en möjlig orsak 

vara att hon haft två rum att tillgå eller att hon rent av gillat den platsen som just råkade vara 

utanför kamerans vinkel bättre. Leah var den som var minst out of sight. Eftersom stora delen 

av natten gick åt att sova och hon valt att sova framför kameran kan det vara en möjlig för-

klaring till att hon varit så lite out of sight.  

 

Jag har under denna studien gång insett hur svårt det är att konstatera företeelser och jämföra 

dessa dvärgflodhästar emellan. För att kunna säga något mer än enbart vad dessa tre 

dvärgflodhästar gjorde under dessa utvalda nätter skulle det krävas mer omfattande studie 

med mycket större resurser och längre tid. Jag har även under den här tiden förstått att det är 

svårt att studera vilda dvärgflodhästar och att de är utrotningshotade i det vilda. Även att 

djurparker har större betydelse för dvärgflodhästens framtid än man tidigare trott. 

 

Eftersom dvärgflodhästen är utrotningshotad är det viktigt att vi försöker bevara deras 

naturliga miljö i den utsträckning det är möjligt. Enligt Dawn Smith skulle det kunna vara 

möjligt att med hjälp av djurparker återinföra dvärgflodhästen som håller på att försvinna. 

Det finns redan populationer som etablerat sig bra i djurparkens miljö och fördubblats sitt 

antal individer under de senaste 30 åren. Avelsarbetet bland europeiska djurparkerna har 
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redan producerat 112 avkommor. Att föda upp dvärgflodhästar i fångenskap borde inte vara 

den enda åtgärden som man kan tänkas vidta. Det är också viktigt att i framtiden återinföra 

och bevara dess naturliga livsmiljö. Utbildnings- och informationsprogram inom utveckling 

av hållbart jordbruk och planerade tillväxt och boplatser för att minimera påverkan på dess 

livsmiljö är en annan viktig faktor i det stora hela (Smith D.M., 2007). 

5.1 Slutsats 

 

För att få mer korrekt bild över dvärgflodhästens beteende skulle det behövas mer tid för att 

täcka större variation av eventuell dagsform och även hinna studera fler individer för att få en 

bättre överblick över den variation som finns individer emellan.  Fler resurser så som extra 

kameror för att undvika långa perioder av out of sight skulle underlätta studien. Jag kom fram 

till att det är väldigt svårt att få en bra överblick över dvärgflodhästens beteende via en så 

begränsad studie. Det som även kom fram i den här studien är att maten kan vara en viktig 

del i dvärgflodhästens liv och därför borde man försöka att använda sig av den kunskapen när 

man berikar deras rum.  

5.2 Framtida studier 

 

Det skulle vara intressant att i framtida studier titta närmare på om kön eller ålder har någon 

betydelse i hur deras nattaktivitet ser ut, och även hur man skulle kunna anpassa deras 

miljöberikning för att få de skulle få bättre stimulans.   

Eftersom tapiren är otroligt lik dvärgflodhästen i många avseenden så som storlek, form, 

beteende och habitat (Robinson, P.T., 1971). Skulle man kunna använda sig utav forskning 

som gjorts på tapiren för att lättare förstå dvärgflodhästen?  
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