
Illegal jakt på spetsnoshörning

På Afrikas savanner finns det oerhört många olika djurarter, allt från små till stora, snabba 
till långsamma, farliga till helt ofarliga, asätare till växtätare. Några av dessa djur är 
utrotningshotade, andra inte. Spetsnoshörningen som även kallas för svart noshörning är 
ett av många akut utrotningshotade djur. Den kallas inte för svart noshörning för att den är 
svart, utan det är från början ett språkligt missförstånd. Eftersom det fanns två olika arter i 
Sydafrika, spetsnoshörningen och trubbnoshörningen började engelsmännen kalla 
trubbnoshörningen för vit noshörning. Därför valde de att kalla den andra sorten
(spetsnoshörningen) för svart noshörning. Spetsnoshörningen finns främst i Afrika, innan 
den illegala jakten började fanns spetsnoshörningen i stora delar av Afrika. Nu p.g.a. den 
kan man endast hitta dem i östra och södra Afrika.  

Noshörningar har funnits på jorden i över 60 miljoner år. För drygt 20 miljoner år sedan 
fanns det hela 30 olika arter på jorden. Nu finns det bara fem stycken kvar, tre av dessa 
lever i Asien resterande två i Afrika. Samtliga arter är utrotningshotade. 

Spetsnoshörningen är ett däggdjur som lever ensamt, det vill säga att det inte är ett 
flockdjur. En vuxen spetsnoshörning kan bli ca 3-3,75 m lång och väga upp till 1,4 ton. 
Den är det näst tyngsta landdjuret efter elefanten. En fullvuxen hane är något större än en 
hona. Spetsnoshörningen har inte världens bästa syn däremot har den ett mer utvecklat 
luktsinne samt hörsel. Noshörningen är aktiv under dygnets mörka timmar och vilar under 
dagen då det är som varmast. Spetsnoshörningen har två horn, det främre är längre än 
det andra och det kan bli upp emot 50 cm långt och är spetsigt, därav namnet 
Spetsnoshörning. På grund av sina horn som är av keratin är nästan alla noshörningsarter 
utrotningshotade. Keratin är ett svavelhaltigt protein som är grunden till bland annat naglar 
och hår. Av hornen gör man potensmedel som sägs ge en effekt till killens penis, vilket den 
inte gör utan det är bara en myt. Hornen är dock värda en hel del pengar.   

Enligt WWF (förklara) ska spetsnoshörningspopulationen minskat dramatiskt mellan åren 
1970 - 1990 på grund av tjuvskyttet. 1970 fanns det ca 65000 spetsnoshörningar, 1990 
hade antalet reducerats kraftigt till endast 2500 stycken. Tack vare att det finns 
organisationer som WWF har man lyckats öka beståndet till 4900 individer(2010). Det har 
man lyckats genom att WWF har bidragit med pengar till alla de vakter som jobbar mot 
tjuvskyttet. 

Det man måste förändra är inte bara att försöka jobba för att stoppa all illegal handel med 
noshörningarna och alla andra djur som är akut utrotningshotade. Det man också måste 
förändra är att få oss människor att reagera på sådant som inte är bra. Vi måste få den 
stora folkmängden medvetna om vad som sker. Görs inte detta kommer världen att gå 
miste om ännu en djurart. Djuren ska inte behöva gå igenom något så fruktansvärt bara på 
grund av sina horn. Görs ingenting kommer vi att komma till en punkt då man endast kan 
titta på noshörningar i ett enda zoo i hela världen. Organisationer som WWF, WSPA 
(förklara) och Djurens Rätt är organisationer som är till för att hjälpa djur i sådant tillstånd. 

Men hur ska vi förändra detta då? Det finns ett antal olika sätt för att detta ska få en 
vändning. Man kan avskräcka tjuvskyttarna genom att inskaffa en lag som säger att man 
får en hög summa böter ifall man har dödat en noshörning. Jag tror detta skulle få många 
tjuvskyttar att tänka två gånger och fundera på om det verkligen är oundvikligt att döda 
noshörningar. Ett annat sätt är att öka antalet vakter som vaktar noshörningarna. På detta 
sätt blir det svårare för tjuvskyttarna att komma nära noshörningar, vilket i sin tur leder till 



att allt färre noshörningar dör och förhoppningsvis ökar populationen. Till hjälp skulle man 
också kunna använda sig av kameror för att kunna övervaka områden som är väldigt stora 
eller långt borta. Man ska försöka göra tjuvskyttarna medvetna om att det finns kameror 
som bevakar alla noshörningar, på så sätt kommer de inte våga riskera fastna på någon 
kamera. 

Du kanske sitter och undrar vad kan du göra för att hjälpa mot detta. Det finns ett antal 
åtgärder som du kan göra för att bidra till hjälpandet. 

1) Köp inte saker som är gjorde av t.ex koraller, elfenben etc.
2) Köp inte exotiska husdjur om du inte är helt hundra på att de är uppfödda i fångenskap.
3) Bli djurfadder och bidra med en summa pengar för att hjälpa dessa djuren. 
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spetsnoshörning. http://www.ne.se/lang/spetsnoshörning, Nationalencyklopedin, hämtad 
2013-05-13. 

Jag valde att använda mig av NE eftersom det är en databas som tar betalt för att man ska 
kunna använda den. Texterna i NE är skrivna av personer som är experter inom sina 
områden och som samtidigt får betalt för det dem skriver. Det som gör NE till en pålitlig 
källa är att den är opartisk, det vill säga den står inte vid någons sida, utan den innehåller 
bara ren fakta. Att Gunnesboskolan använder sig av den måste på ett eller annat vis visa 
att den är trovärdig. 

http://www.wwf.se/vrt-arbete/var-arbetar-wwf/afrika/1132590-spetsnoshrning , hämtad 
2013-05-13.

Jag använder mig av WWF eftersom det är en organisation som hjälper utrotningshotade 
djur. Deras hemsida ser proffsig ut, texterna är av ren fakta och innehåller statistik. Längst 
ner på varje sida står det när den senast var uppdaterad, vilket måste tyda på att de på 
WWF ständigt kontrollerar sina texter för att se till att allt stämmer. Under bilderna som 
finns på deras hemsida står det alltid vem som har tagit fotot t.ex Martin Harvey. Dessutom 
finns det kontaktuppgifter på hemsidan.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Spetsnoshörning, hämtad 
2013-05-13 

Wikipedia är en standardhemsida för fakta. Wikipedia är den hemsida som jag är mest 
kritisk till eftersom det är en sajt där vem som helst kan gå in och skriva. Men detta är dock 
en hemsida som lärarna oftast rekommenderar i andra hand. Även här står det längst ner 
på varje sida när texten uppdaterades sist. Den jag använde mig av var senast 
uppdaterad 11 april 2013 kl 20.00. Klickar man på bilderna kommer man till en sida som 
innehåller allt från när fotografiet togs till vem som har tagit det och även från vilken 
hemsida man tagit det ifrån. Inte nog med det, det står även om bilden är CC skyddad, 
copyright etc. 
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Sammanfattning/ Analys

Jag valde att skriva om noshörningar eftersom jag tycker att det är ett stort problem. Varför 
tycker jag det då? För att djur ska inte behöva dödas hur som helst. Ett noshörningsliv är 
lika mycket värt som ett människoliv. Det är som om man skulle döda en människa på 
grund av sitt hår och naglar, då de är uppbyggda i princip av samma sak. Ännu en 
anledning för varför jag valde det är för att jag vill få folk medvetna om att det finns sådana 
problem runt om i världen. Många har kanske inte ens har hört talas om att djur dödas 
varje dag på grund av t.ex sitt horn. Det måste ske en förändring och det snarast! 


