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Saltvattenskrokodilen (Crocodylus porosus) är den största nu levande reptilen och också den mest 
utbredda krokodilarten världen över. Många krokodilpopulationer hotas av förstörelse av deras 
livsmiljöer, föroreningar och tjuvjakt. Dessa hot eller störningar är väldokumenterade och mycket 
arbete görs för att skydda krokodilerna. Effekter av mindre kraftiga störningar, så som båttrafik och 
ekoturism, är mindre välkända. Dessa störningar kan orsaka förändrat beteende och förändrad 
reproduktiv framgång hos krokodilerna vilket vidare kan leda till ökad dödlighet. Bevarande och 
skydd av saltvattenskrokodilen är ofta kontroversiellt eftersom arten anses vara farlig för människor
samt kan orsaka skada på boskap. För ett lyckat bevarande krävs både ekonomiska incitament för 
människor i närområdet samt vidare forskning och undervisning om arten. 

Saltvattenskrokodilen lever bland annat i floden Kinabatangan på norra Borneo. Där har jag, under 
två månader, utfört en fältstudie. Jag undersökte hur mindre kraftiga mänskliga störningar påverkar 
saltvattenskrokodilens antal och utbredning i området. Genom att observera mänskliga aktiviteter 
vid fyra ”områden” och längs tre flodsträckor tog jag reda på hur mycket och vilken typ av störning 
som pågick i området. De störningar som mättes var antalet människor i området, antalet stationära 
båtar i området, antalet båtar som passerade området, mängden skräp i området, mängden fiske och 
fiskeutrustning i området. Jag inventerade också saltvattenskrokodilerna genom så kallade ”night 
counts”. Genom att åka längs sträckor av floden med en liten motorbåt och med hjälp av en 
ljuskälla (pannlampa) lokalisera krokodilerna via reflektionen av ljuset i deras ögon räknades de. 
Dessutom noterades vilken längd den observerade krokodilen hade för att avgöra om krokodiler av 
olika storlek påverkades olika av störningarna. 

Undersökningen visade att saltvattenskrokodilerna är vagt påverkade av störningar från människor 
och båttrafik i området. Större krokodiler (över 2 m) är mer påverkade av dessa störningar och de 
påverkas också av förekomsten av fiske och fiskeutrustning. Detta överensstämmer bra med tidigare
undersökningar som visat på att större krokodiler är mer försiktiga och håller sig undan från 
människor mer. Å andra sidan har studier visat att krokodiler är relativt tåliga så länge som vissa 
andra faktorer är gynnsamma, så som mängden bytesdjur i området eller vattnets kvalitet.  Detta 
projekt visar icke desto mindre att krokodiler är känsliga mot de undersökta störningarna. 

Min undersökning visar att det är viktigt att hålla koll på dessa mindre kraftiga störningar i 
framtiden då ökade störningar tillsammans med ökad exploatering av området kan leda till ett 
minskat antal krokodiler i Kinabatangan. Fortsatt övervakning av populationen tillsammans med ett 
bevarat omgivande habitat är viktigt för artens fortlevnad. 

Degree project in biology, Master of science (2 years), 2015 
Examensarbete i biologi 30 hp till masterexamen, 2015 
Biology Education Centre and Department of Ecology and Genetics, Uppsala University
Supervisor: Prof. Jacob Höglund


