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Den amerikanska kontinenten är hem för många vackra och fascinerande djurarter, varav 
många endast lever just där. Ett av dessa djur är den karaktäristiska puman som med sin 
rödbruna päls har blivit en viktig symbol för Nordamerika. Puman är världens fjärde största 
kattdjur, men är det enda kattdjuret som inte kan ryta. Tidigare fanns puman i princip överallt 
över hela Nord-, Central- och Sydamerika men på grund av hård jakt sedan 1500-talet har 
antalet individer minskat dramatiskt. I början av 1900-talet fanns endast 1/3 av populationen 
kvar i Nordamerika och sedan dess har man jobbat hårt för att bevara arten. Frågan är dock 
om åtgärderna har varit tillräckliga för att bevara ett av amerikas mest ikoniska däggdjur? 

 
Kan vi rädda puman? 
Puman (Puma concolor) är det fjärde största kattdjuret i världen efter tiger, lejon och jaguar 
och kan väga uppemot 100kg. På grund av deras stora anpassningsförmåga kan pumorna leva i 
princip i alla miljöer som ger tillräckligt mycket skydd och föda.  
 
Förr i tiden fanns arten i princip sett överallt på de amerikanska kontinenterna men minskade 
med 2/3 i Nordamerika på grund av hård jakt under 400 år mellan 1500- och 1900-talet. 
Djuren jagades dels för sin päls men även också för att man ansåg att de var skadedjur som tog 
boskap och vilt. Till slut fanns endast pumor kvar i de mest otillgängliga delarna av Klippiga 
Bergen och en mycket liten population i Florida. Under 1950-talet fick arten ett ökat formellt 
skydd och skottpengen minskade kraftigt. Det här ledde till att pumorna började få en chans att 
återhämta sig efter århundraden av förföljelse. Antalet pumor ökade därefter och 2002 
klassificerades arten av IUCN Red List of Threathened Species som Nära hotad men fick år 
2008 reklassificeras till Livskraftig. Man ska dock vara försiktig med att lita alltför mycket på 
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dessa siffror då inventerig av puma är relativt svår att genomföra. Mycket av svårigheten 
består av att djuren lever ensamma större delen av sina liv och är mycket skygga. En mycket 
osäker uppskattning ger vid handen att det kan finnas  35 000 individer i Nordamerika, men 
antalet kan vara både betydligt lägre och högre. 
 
De största hoten mot puma är framförallt habitatfragmentering men även trafikolyckor, 
sjukdomar och jakt, vilka alla står för en stor del av de djur som dör. Det här är något som man 
har jobbat hårt för att komma till rätta med, vilket syns då antalet pumor verkar öka på många 
platser där den tidigare har deklarerats utdöd. Bland annat så jobbar naturvårdare med att 
restaurera och avsätta lämpliga habitat, säkra vägar och för dialog med statliga myndigheter 
och diskuterar även lösningar med boskapsägare för att undvika att djuren blir skjutna. Det här 
har lett till att puman ökar och har börjat återkolonisera sina forna utbredningsområden vilket 
innebär att arbetet med att bevara puman går framåt, men frågan är om det går tillräckligt fort 
för arten att räddas från en kommande utrotning?  
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 


