AFRIKANSK

VILT

Velkommen til Afrika
Formålet med denne boken er å vise de mest vanlige afrikanske
dyreartene ved hjelp av bilder og tekst. Den er ikke et fullstendig
oppslagsverk da det ikke har blitt plass til på langt nær alle artene
som finnes, eller nok utredning av hver art. Utgangspunktet har
vært å dekke de mest vanlige arter man finner på en safari i en
bok som er hensiktsmessig å ha med seg på turen.
Boken inneholder en beskrivelse av de fem store, de vanligste
antilopene og noen andre dyr. Jeg kunne heller ikke dy meg for å
legge inn noen sider om slanger som alltid har interessert meg og
som det er en del spørsmål rundt.
Bilder i denne boken er tatt av meg selv, venner og familie på
våre safarier i Sør-Afrika, Zimbabwe og Botswana. Tekster er
skrevet av undertegnede og fakta er hentet fra ulike oppslagsverk.
Når det gjelder fakta er f.eks vekt og skulderhøyde gjenstand for
diskusjon og vanskelig å generalisere. Dette kan variere både
geografisk og mellom kjønn. Jeg valgte likevel å ta det med da
det gir en pekepinn ved identifikasjon.
For å illustrere størrelse på horn har jeg brukt minimumskrav og
rekorder fra Rowland Ward (RW) og Safari Club International (SCI).
Dette er organisasjoner som bl.a. har egne rekordbøker for trofeer
beregnet på jegere. En enkel forklaring på de ulike målemetodene
er at RW er en del enklere. På for eksempel antiloper bruker de
lengden i tommer (”) på det lengste hornet, men SCI bruker
summen av begge horn i tommer med tillegg av omkretsen ved
basene på begge hornene. Det finnes antiloper som har egne
målemetoder (eks. Wildebeests). De rekorder jeg her har brukt
kan være foreldet allerede da boken trykkes fordi dette forandrer
seg stadig. Jeg håper likevel dette gir en pekepinn på hva som
er et stort og voksent dyr (minimumskrav) og hva som er et
enormt individ (rekord).
Jeg håper at du finner boken nyttig på din safari i Afrika og sier
velkommen tilbake til tidligere safarikunder og velkommen til
Afrika til de som reiser med oss for første gang.
Odd Magne Doseth

”BIG FIVE”
– DE FEM STORE

Begrepet ”Big Five” eller de fem store har sin opprinnelse fra starten
på storviltjakten i Afrika sist på 1800 tallet. Som trofeer var det disse
dyrene som ga mest status og som var målet for disse jegerne.
Den dag i dag er det egne utmerkelser blant annet hos Safari Club
International for de jegere som har jaktet alle fem.
I moderne tid så er det safari- og fototuristene som har tatt over
begrepet. Målet for fotosafarier er å få bilder av alle de fem store,
eller i alle fall få sett dem. Dette kan være utfordrende, spesielt
kattene. For å få kontakt med alle de fem store er man avhengig av
å være i riktig område. For å få sett leopard må man regne med at
en nattsafari kan være nødvendig.
De fem store er Elefant, Løve, Leopard, Bøffel og Neshorn. Dette er
dyr som i dag alle har en bærekraftig stamme mange steder i Afrika.
De representerer Afrika på sin egen unike måte og har fått sin egen
plass i den afrikanske faunaen.
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Kroppsvekt: 200 – 250 Kg.
Skulderhøyde: 110 cm +
Min.krav RW: 24”
(Lengde på skalle)
Rekord RW: 28 ¾ ”
Min.krav SCI: 23 poeng
Rekord SCI: 27 7/8 poeng
(Panthera leo)

LØVE
Distribusjon: Hele Afrika sør for Sahara, men ikke vanlig over alt.
Identifisering: Største kattedyr i Afrika. Det er vanskelig og ikke
kjenne igjen en løve.
Forskjell på hann og hunn: Hannen er mye større en hunnen
og hannen har man.
Habitat: Finnes overalt der den er utenfor sivilisasjon og har
tilgang på mellomstort vilt. Krever steder der man har skygge.
Annen info: Jakter mest på middels stort antilopevilt, sebra og
lignende. Foretrekker Blue Wildebeest, Impala og Sebra.
Dette er det eneste kattedyr som lager familiegrupper (prides).
Enslige nomader ses ofte i form av enslige hanner. Lever i grupper
på 10-15 medlemmer. Det er en dominant hunn og en dominant
hann i hver gruppe. De andre er hunndyr og unger. De legger
under seg et territorie som de beskytter mot inntrengere.
Når løvene brøler om natten er dette for å hevde sitt revir.
De er nattaktive og jakter som regel i flokk. Det er hunnene som
er de mest aktive jegere og byttet blir fortært etter rangordning
der den dominante hannen og hunnen får spise først.
Løvene forlater aldri byttet sitt og blir liggende
rundt og vokte det til det er spist opp.
Ser du et kadaver på din safari, se nøye i gresset
rundt for å se om det ligger løver og vokter det.
Løver får fra en til seks unger når som helst på
året etter en drektighetstid på bare 110 dager.
De kan få flere kull i året. Løver er ikke spesielt
oppmerksomme som foreldre, og bare rundt
15 % av et løvekull vokser opp. Det hender
ofte at løveunger blir drept av andre løver.
Antatt levetid er ca 20 år.
Underarter / Lignende arter: Ingen

Kroppsvekt: 70 – 90 Kg
Skulderhøyde: 60 – 80 cm
Min.krav RW: 15 3/8 ”
(lengde på skalle)
Rekord RW: 19”
Min.krav SCI: 14 poeng
Rekord SCI: 19 poeng
(Panthera pardus)

LEOPARD
Distribusjon: Hele Afrika sør for Sahara.
Identifisering: Kraftig katt med lang hale. Svarte flekker eller
rosetter som består av 4 – 6 svarte flekker. Kan forveksles med
geparder, men se etter rosettene og at leoparden har kortere
ben og virker kraftigere.
Forskjell på hann og hunn: Hannen er mye større og kraftigere.
Se på hodet som ofte avgjør størrelsen.
Habitat: Kan ta nesten hva som helst av terreng. Men se etter
leopard i områder med vegetasjon og fjell eller klipper.
Annen info: Tar alt fra mus til større antiloper. Er ikke avhengig
av vann. Leoparden lever ensomt og hanner og hunner møtes
bare for parring. Hannen markerer sitt territorie ved å urinere.
Hunnene har også sitt revir som kan overlappe hannens, men
ikke hverandres ”hunnrevir”. Har klør som gjør det mulig å klatre
i trær og leoparden kan dra mellomstore antiloper som Impala
opp i trærne for å hindre åtseldyr som sjakaler og hyener tilgang
på det. Leoparden spiser nesten bare om natten og forlater byttet
for å komme tilbake hver natt. Leoparden er veldig sjy og er et
sjelden syn. En frisk leopard er som regel mer redd mennesker
enn vi er leoparden, men en skadd leopard eller en som er ute
av stand til å jakte på vilt, kan være et skjebnesvangert møte.
To til fire unger blir født når som helst på året etter en
drektighetsperiode på 3 mnd. Antatt levealder er 20 år.
Underarter / Lignende arter: Ingen i Afrika.
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Kroppsvekt: 2000 – 3000 Kg.
Skulderhøyde: 180 cm +
Min.krav RW: 28”
(Lengde på skalle)
Rekord RW: 62 ¼ ”
Min.krav SCI: 70 poeng
Rekord SCI: 95 5/8 poeng.
(White Rhino)
(Ceratotherium simun simun)

NESHORN
Distribusjon: Botswana, Sør Afrika og Zimbabwe.
Identifisering: Stort dyr med horn på nesepartiet. Å identifisere
et neshorn burde være enkelt for de fleste. Merk likevel forskjell
på det sorte og hvite neshornet under.
Forskjell på hann og hunn: Hannen er større. Kjønnsorganer er
ofte vanskelig å se som identifikasjon. Se på størrelsen.
Habitat: Gresskledd terreng med god tilgang på vann.
Søker gjerne litt vegetasjon for å finne skygge.
Annen info: Spiser gress (vesentlig kort gress). Drikker når vann
er tilgjengelig. Lever i små grupper bestående av en territorial
hann, hanner som han har ”godkjent”, hunndyr og kalver.
Den territoriale hannen markerer reviret med urin som han
sprayer ut mellom bakbenene. De andre hannene urinerer
normalt. Har bra hørsel og luktesans, men meget dårlig syn.
Hunnene har alltid kalvene foran seg når de går.
Neshorn (Hvite) er relativt fredelige dyr og skaper ikke problemer
for noen. Pass likevel på ku med kalv.
En, sjelden to kalver fødes når som helst på året etter en
drektighetsperiode på 16 mnd. Forventet levetid er ca 45 år,
men kan bli eldre.
Underarter / Lignende arter: Det finnes et sort og et hvitt
neshorn. Dette har ingen ting med fargen å gjøre da begge er
relativt grå. Det sorte neshornet skiller seg fra det hvite ved at
det sorte er mye mindre (1 300 Kg +). Det sorte har en spiss
munn mens det hvite er rundere og videre i munnen.
Det er fordi det hvite spiser gress mens det sorte spiser blader
og busker. Hunnene hos det sorte neshornet foretrekker å gå
foran kalven når de er på vandring. Det sorte neshornet har en
mye mer aggressiv oppførsel og er å betrakte som farlig.
Det finnes underarter i India, Java og Sumatra.

Kroppsvekt: 4000 - 6000 Kg
Skulderhøyde: 380 cm +
Min.krav RW:
80 pund (36 Kg) tann
Rekord RW:
226 pund (102 Kg) tann.
Min.krav SCI: 100 poeng
Rekord SCI: 288 poeng
(Loxodondta africana)

ELEFANT
Distribusjon: Afrika sør for Sahara.
Identifisering: Stort dyr med støttenner og store ører.
Å identifisere en elefant burde være enkelt for de fleste.
Forskjell på hann og hunn: Hannen er større og har kraftigere
støttenner. Kjønnsorganer kan være synlig som identifikasjon.
Habitat: Finnes stort sett over alt der det er nok føde og vann.
Unngår områder med bare gress og lite skygge.
Annen info: Spiser nesten alt. Grener, blader, frukt og gress.
Drikker så ofte den kan, men kan gå en uke uten å drikke.
Elefanter spiser nesten uten stopp. En voksen elefant bruker
ca 20 timer av døgnet på å spise og fordøyer opp til 150 Kg
hver dag. Lever i flokker av forskjellig størrelse. Det er som
regel en voksen ku som danner flokken av sin familie.
De knytter sterke familiebånd og har sitt eget hierarki innen
flokken. Mindre flokker av ungokser er vanlig. Store okser går
noen ganger alene eller to og to. Kan være farlig. Dersom den
vifter med ørene og reiser hode er det et varsel om at den er
klar over uønsket nærvær. Når den sprer ut ørene, løfter
snabelen og gir fra seg en sterk trompetlyd er det grunn til å
være forsiktig. I nasjonalparkene i Afrika er det årlig ulykker
med veltede biler og angrep på safariturister fordi man
undervurderer elefanten.
En, sjelden to kalver fødes når som helst på året etter en
drektighetsperiode på 22 mnd. Forventet levetid er 60 – 70 år,
men kan bli eldre. Eldste sikre alder målt er 82 år.
Underarter / Lignende arter:
Man deler Afrika inn i Bush Elephant og
Forest Elephant uten at det er distinkte
forskjeller. Den Asiatiske elefanten er
mindre, med mindre ører og lengre snabel.
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Kroppsvekt: 650 – 900 Kg.
Skulderhøyde: 170 cm
Min.krav RW: 45”
Rekord RW: 64”
Min.krav SCI: 100 poeng
Rekord SCI: 140 ¼ poeng
(Cape buffalo)
(Syncerus caffer caffer)

BØFFEL
Distribusjon: Hele sørlige Afrika fra ekvator og sydover.
Identifisering: Stor og kveglignende. Grå sort og kraftig bygget.
Forskjell på hann og hunn: Begge kjønn har horn. Hannen er
større og som regel mørkere. Hannen har tykkere horn med en
signifikant ”boss” på toppen av hodet. Hunnen kan ha lengre
horn (de fleste ”topp ti” i RW er hunndyr), men de er tynnere.
Habitat: Nok gress, skygge og vann er viktig for bøffel.
De trekker mye og unngår store sletter der de ikke finner skygge.
Annen info: Spiser gress og er avhengig av å drikke daglig.
Drikker som regel tidlig morgen og sen ettermiddag.
Danner flokker som kan inneholde tusenvis av individer.
Om sommeren deler de seg ofte opp i mindre flokker.
Flokker med okser er vanlig. Man ser også ensomme okser.
Det er et definert hierarki blant oksene som vedlikeholdes
gjennom å markere styrke og vise aggresjon. Bøfler er farlige i
jaktsituasjoner, i hovedsak når de er skadd. Den flykter etter
skudd og sirkler tilbake for å angripe forfølgeren.
Bøfler gir fra seg en rautende lyd og grynter når
den er aggressiv. En kalv fødes (tvillinger
forekommer, men sjelden) i desember til januar
etter en drektighetsperiode på 11 mnd.
Antatt levetid er 23 år.
Underarter / Lignende arter: Det finnes en
rekke bøffel arter, men Cape buffalo er den mest
vanlige. Andre arter er: Nile Buffalo (Chad, Sudan
Uganda, Etiopia, Somalia, Kamerun) er mindre.
North West Buffalo (Nigeria, Senegal, Nord-vest
Afrika) er også mindre. Dwarf forest Buffalo
(Vest-Afrika) er mye mindre. Under 300 Kg.

ANTILOPER
På din safari i Afrika er det nok synet av antilopene som vil
dominere bildet og gi de fleste bidragene til albumet når du
kommer hjem.
Antiloper er en samlebetegnelse for kløvvilt og du finner
antiloper fra et par kilo til nesten ett tonn. Antilopene spiser
enten gress eller blader og fungerer også i naturen som bytte
for rovdyr. Bærekraften i den afrikanske naturen er enorm og
antilopene har ulike egenskaper som gjør dem i stand til å dele
naturen på en unik måte. Derfor er både rikdommen på arter
og på enkeltindivider helt spesiell i Afrika. I denne boken er det
lagt vekt på de mest vanlige antilopene i det sørlige Afrika.

9
3

Kroppsvekt: 120 - 170 Kg
Skulderhøyde: 120 cm
Min.krav RW: 22 ¾ ”
Rekord RW: 29 ¾ ”
Min.krav SCI: 72 poeng
Rekord SCI: 95 ½ poeng
(White Tail Gnu)
(Connochaetes gnou)

Black Wildebeest
Distribusjon: Sør-Afrika og Namibia
Identifisering: Mørk i fargen med en karakteristisk hvit
hestelignende hale og ofte hvit man. Horn som vender i
en bue forover.
Forskjell på hann og hunn: Begge kjønn har horn. Hannen er
tyngre og har tykkere horn. Hunnen har nesten like lange horn
og forskjellen i tykkelse kan være marginal. Kjønnsbestemmelse
kan være vanskelig, men store hanner skiller seg ut med en
markant ”boss” i sentrum av hornene. Se etter tykke horn.
Særlig ”bossen” ved hornbasene.
Habitat: Denne finnes i åpne områder med god tilgang
på vann. Vil ikke være vanlig i områder med tett bush.
Annen info: Spiser vesentlig gress, men kan spise litt blader i
områder med lav bladvegetasjon. Totalt avhengig av å drikke
jevnlig. Drikke skjer som regel på ettermiddagen. Danner flokker
på opptil 200 individer. Hanner kan være territoriale og markerer
med urin og ekskrementer. Oksene har en oppførsel som kan
virke meget aggressiv. Man ser ofte kamper mellom hanner.
Under jakt kan skadde dyr være farlige med sin aggressive
opptreden.
Denne arten var for 30 år siden omtrent helt utryddet, men
innsats fra myndigheter og private farmere kombinert med en
godt organisert jakt har båret frem stammen igjen til et
akseptabelt nivå.
En kalv fødes i perioden desember til januar etter en
drektighetsperiode på ca 8 mnd. Antatt levealder er ca 20 år.
Underarter / Lignende arter: Ingen (men se Blue Wildebeest)

Kroppsvekt: 50 - 70 Kg
Skulderhøyde: 85 cm
Min.krav RW: 16 ½ ”
Rekord RW: 20 5/8 ”
Min.krav SCI: 39 poeng
Rekord SCI: 54 7/8 poeng
(Damaliscus dorcas phillipsi)

Blesbok
Distribusjon: Vesentlig Sør Afrika, men noe forekomst i Namibia.
Identifisering: Brunaktig farge. Nyanser forekommer. Lett å kjenne
igjen på det hvite bleset i ansiktet. Bena er hvite nedenfor kneet.
Hornene er lyreformet.
Forskjell på hann og hunn: Begge kjønn har horn. Hannen er
større i kroppen og har tykkere horn. Hunnens horn kan bli like
lange, men er tynnere. Kjønnsbestemmelse kan være vanskelig,
spesielt på lengre avstander.
Habitat: Foretrekker åpne sletter med gress. Dette både på grunn
av spisevaner, men også fordi synet er dens fremste beskyttelse.
Der den finnes i bushområder vil man oppleve at den ikke søker
tilflukt i bush, men velger å holde seg på åpne områder for å dra
nytte av synet da den ikke stoler på lukt og hørsel.
Annen info: Blesbok spiser utelukkende gress og drikker jevnlig.
Studerer du dyrene nøye, vil du se at de ofte går og kaster
på hodet. Dette er fordi en spesiell mark setter seg i nesegangene
og de snyter seg og kaster på hodet for å kvitte seg med disse.
Varsler med en lyd som kan minne om snorking.
Danner flokker som kan bli store med opp til 100 individer.
Større flokker forekommer, men sjeldent. Hannen er territorial
og danner seg et harem i sitt revir. Reviret markeres ved at
hannen lager dynger av ekskrementer, samt fra brunstkjertler
den har i ansiktet. En kalv fødes i perioden november til januar
etter en drektighetsperiode på ca 8 mnd. Antatt levetid ca 11 år.
Underarter / Lignende arter: White Blesbok. Blesbok finnes også
som helt hvite. Det er en diskusjon om dette er en egen art.
Den er ikke en Albino og kan krysse seg med vanlig brun blesbok.
Bontebok. Finnes utelukkende i det helt sørlige Sør-Afrika.
Er litt mindre og mer glinsende svart. Også mer markant hvitfarge.
Hele magen er hvit på undersiden.
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Kroppsvekt: 220 - 300 Kg
Skulderhøyde: 140 cm
Min.krav RW: 28 ½ ”
Rekord RW: 34 ¼ ”
Min.krav SCI: 70 poeng
Rekord SCI: 95 ½ poeng
(Brindled Gnu)
(Connochaets taurinius taurinius)

Blue Wildebeest
Distribusjon: Namibia, Sør-Afrika, Botswana, Zambia, Zimbabwe,
Angola, Mozambique, sørlige Tanzania.
Identifisering: Kveglignende mørk antilope med mørke vertikale
striper på nakke og fremre del av flanken. Ansiktet, manen og
halen er sort.
Forskjell på hann og hunn: Begge kjønn har horn. Hannen er
tyngre og kraftigere bygd. Hannens horn er tykkere og store okser
har en ”boss” ved hornenes baser. Se etter kraftig nakke og tykke
horn. Og ta en titt under magen. Kjønnsorganet hos hannen er
mer synlig enn på mange andre arter.
Habitat: Kan finnes overalt. Foretrekker åpne gressletter med
vegetasjon der den kan finne skygge, men finnes også i tett
bush dersom det er tilgang på gress.
Annen info: Spiser i hovedsak gress, mest kort gress opp til
15 cm. Kan spise bark og blader. Avhengig av jevnlig (daglig)
inntak av vann. Danner flokker på opp til 40 individer. Mindre
flokker med unge okser (ungkarsflokker) og flokker med hunndyr
forekommer ofte. Ser du en enslig stor Blue Wildebeest kan du
være sikker på at det er en okse. Markerer ikke revir i særlig grad.
En av de vanligste artene å se på en safari i det sørlige Afrika.
Motstandsdyktig og levekraftig antilope som tilpasser seg ulike
områder så lenge de finner vann.
Varsler ved en karakteristisk, dyp snøfting. En kalv (tvillingkalver
forekommer) blir født i perioden november til februar etter en
drektighetsperiode på ca 8 mnd. Antatt levealder er ca 20 år.
Underarter / Lignende arter: White bearded Gnu (Kenya og
nordlige Tanzania). Nyassaland Gnu (sørlige Tanzania og
nordlige Mozambique).

Kroppsvekt: 50 - 70 Kg
Skulderhøyde: 75 cm
Min.krav RW: 15”
Rekord RW: 20 ½”
Min.krav SCI: 31 poeng
Rekord SCI: 52 ¾ poeng
(Tragelaphus scriptus sylvaticus)

Bushbuck (South African)
Distribusjon: Mozambique, Sør-Afrika, Botswana og Zimbabwe.
Identifisering: Medium stor antilope. Mørkrød/brun med hvite
markeringer på bena og på halsen. Se etter hvite prikker på sidene.
Forskjell på hann og hunn: Kun hannen har horn, er større og
oftest mørkere i fargen.
Habitat: Bush eller tykk vegetasjon med god tilgang på vann.
Ses ofte i fjellterreng der det er god tilgang på vann og skygge.
Ofte å se langs elvebredder.
Annen info: Spiser vesentlig blader. Men kan også spise gress.
Avhengig av jevnlig tilgang på vann. Hannen er stort sett på
egenhånd og er meget territorial. Reviret den hevder er på
ca 1 km2. Hunner og kalver ses ofte sammen i mindre flokker.
Bushbuck har meget skarpe sanser, spesielt lukt og hørsel.
Har en aggressiv opptreden. I jaktsammenheng kan denne være
direkte farlig når den er skadd. En skadd bushbuck vil flykte unna,
men legge seg på baksporet og angripe jegeren. Dette er adferd
som er lik bøffel og leopard. Varsler fare ved en skarpt bjeff
(ligner veldig på lyden til våre rådyr).
En kalv fødes når som helst på året etter en drektighetsperiode
på 6 mnd. Antatt levealder er ca 11 år.
Underarter / Lignende arter: Harnessed Bushbuck (nord - vest
Afrika) er mindre og brunere. Nile Bushbuck (Uganda Rwanda,
Sudan) er større i kroppen med kortere horn. Chobe Bushbuck
(flere land nord for Sør-Afrika) ligner veldig, men har litt mer
rødaktig farge.
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Kroppsvekt: 50 - 75 Kg
Skulderhøyde: 85 cm
Min.krav RW: 14”
Rekord RW: 18 2/4 ”
Min.krav SCI: 21 poeng
Rekord SCI: 32 ½ poeng
(Redunca arundinum)

Common reedbuck
Distribusjon: Angola, Sør-Afrika, Kongo, Malawi, Mozambique,
Zambia og Zimbabwe
Identifisering: Mellomstor antilope med gråbrun farge.
Karakteristiske horn som vender forover i toppen.
Forskjell på hann og hunn: Hannen er større og har horn.
Habitat: Finnes stort sett i åpnere områder, gjerne med
høyt gress. Vil alltid søke områder med god tilgang på vann.
Unngår helst tykk bush og skogområder.
Annen info: Spiser i hovedsak gress. Drikker mye vann, gjerne
flere ganger om dagen. Territorial antilope som ofte lever i par.
Danner aldri flokker. Hannen markerer reviret kun når han
blir utfordret. Det gjøres ved truende oppførsel mot inntrengeren.
Urinerer foran rivalen og står med stive ben og hevet hode for å
markere styrke. Beskytter seg mot fare ved å legge seg ned og
gjøre seg usynlig i høyt gress.
Varsler fare ved en rar plystring gjennom nesen. En kalv fødes
når som helst på året etter en drektighetsperiode på 7 – 8 mnd.
Antatt levetid er ca 9 år.
Underarter / Lignende arter: Mountain reedbuck er
beskrevet separat. Abyssinian bohor reedbuck (Etiopia og Sudan).
Nigerian bohor reedbuck (Nigeria, Kamerun, Chad og Kongo).
Eastern bohor reedbuck (Uganda, Zaire, Kenya og Tanzania).

Kroppsvekt: 15 - 25 Kg
Skulderhøyde: 50 cm
Min.krav RW: 4 ½ ”
Rekord RW: 7 2/4 ”
Min.krav SCI: 11 poeng
Rekord SCI: 19 ½ poeng.
(Common duiker, Grey Duiker)
(Sylvicapra grimmia grimmia)

Duiker
Distribusjon: Botswana, Mozambique, Namibia, Sør-Afrika
og Zimbabwe
Identifisering: Liten gråaktig antilope. Kjennes igjen på en sort
stripe midt i ansiktet fra nesen og opp mot ørene.
Forskjell på hann og hunn: Kun hannen har horn. Hunnen kan
faktisk være litt større. Pass på en hårtust mellom ørene.
Disse kan fort se ut som horn dersom man ikke er oppmerksom.
Det har forekommet hunner med små horn, men det er
ekstremt sjeldent.
Habitat: Liker områder med vegetasjon, noe bush eller høyt
gress som gir dekning og skygge. Unngår tette fjellområder og
helt åpne områder.
Annen info: Spiser i hovedsak blader, frukt, blomster og
grønnsaker. Drikker sjelden. Opptrer som regel enslig eller i par
(under brunsten). Aktiv om natten. Meget sky antilope med
ekstreme sanser når det gjelder lukt og syn. Meget rask og
”dykker” inn i vegetasjon når den blir skremt. Varsler med en
nasal snøftelyd når den varsler og et høyt skjærende skrik
når den er i fare.
Føder en (to i sjeldne tilfelle) kalv etter en drektighetsperiode
på ca 3 mnd. Har ingen faste tider for brunst eller fødsel og
kan få flere kull i året. Antatt levetid er ca 10 år.
Underarter / Lignende arter: Det finnes et stort antall
ulike Duikere. Disse er relativt like og forskjellene er ofte
mer geografiske. I det sørlige Afrika er det to underarter
som kan ses: Red Duiker er mye mindre og rød i fargen.
Blue Duiker er mindre og har en grå/blå farge.
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Kroppsvekt: 650 – 950 Kg
Skulderhøyde: 175 cm
Min.krav RW: 35”
Rekord RW: 45”
Min.krav SCI: 77 poeng
Rekord SCI: 111 poeng
(Cape eland)
(Taurotragus oryx oryx)

Eland
Distribusjon: Sør-Afrika, Namibia, Botswana og Zimbabwe.
Identifisering: Stor antilope med en brungrå farge.
Rette spiralhorn.
Forskjell på hann og hunn: Hannen er større og har ofte en
”kjøttlapp” under halsen. Hannen har mye tykkere horn, men
hunnens horn kan ofte være like lange. Se på kroppen og
tykkelsen på hornene. Et ikke helt signifikant trekk er at
hunnens horn har en tendens til å ”sprike” når de blir lange.
Habitat: Kan egentlig finnes hvor som helst. Prøver å unngå
store åpne gressletter. Søker stort sett områder med trær
og busker.
Annen info: Eland er den største av antilopene. Spiser vesentlig
blader, men også gress. Drikker når vann er tilgjengelig, men
kan greie seg uten i kortere perioder. Danner vanligvis mindre
flokker opp mot 25 individer, men man ser ofte større flokker.
Har et hierarki i flokken som er basert på størrelse og alder.
Har en meget karakteristisk klikkelyd fra hovene når de går.
Selv om en Eland ser stor og tung ut, har den en spenst som
gjør at den kan hoppe hindringer på 2,5 meter.
Hunndyrene har en rauting som kan minne om en ku, mens
hannen har et dypt bjeff for å varsle fare. En kalv fødes i perioden
oktober – desember etter en drektighetsperiode på ca 9 mnd.
Kan føde ellers i året også, men det er sjelden.
Antatt levetid er 12 år.
Underarter / Lignende arter: Livingstone Eland er en underart
som er større og ofte med markert sort frontparti.
Lord Derby Eland (sentralafrika) er sjelden og kan faktisk bli
større både i kropp og horn.

Kroppsvekt: 200 - 250 Kg
Skulderhøyde: 140 cm
Min.krav RW: 40”
Rekord RW: 49 ¼ ”
Min.krav SCI: 88 poeng
Rekord SCI: 105 poeng
(Oryx)
(Oryx gazelle gazella)

Gemsbuck
Distribusjon: Botswana, Namibia og Sør-Afrika.
Identifisering: Stor grå antilope med sorte markeringer i ansiktet.
Langsgående sort stripe på nederste del av kroppen. Sort på bena
og på den lange halen. Lange rette horn.
Forskjell på hann og hunn: Hannen er noe kraftigere. Begge kjønn
bærer horn. Hannens horn er tykkere, men som regel noe kortere.
Det er meget vanskelig for et utrenet øye å bestemme kjønn på
Gemsbuck. Prøv å identifisere tykkelsen på horn, kombinert med
et litt mer muskuløst frontparti på hannen.
Habitat: Er i utgangspunktet et ørkendyr som liker åpne områder.
Men Gemsbuck har vist seg å kunne tilpasse seg områder også
med mer bush og til og med fjellterreng.
Annen info: Spiser i hovedsak gress. Kan greie seg lenge uten
vann, men drikker når vann er tilgjengelig. Nasjonaldyr i Namibia.
Finnes i flokker av ulik størrelse. Ofte ser man 4 – 15 individer,
men i områder med stor utbredelse kan det bli langt større flokker.
Hannen er i utgangspunktet territorial, men er tolerant overfor
andre hanner og oppsøker ofte flokker med både hann- og hunndyr.
Selv om den er tolerant bryter det ut harde kamper hannene
mellom av og til. Gemsbuck kan være meget aggressive mot
hverandre, og ved jakt skal man være meget forsiktig med
skadde dyr.
Har en rautende lyd som kan ligne på en ku. En kalv fødes når
som helst i løpet av året etter en drektighetsperiode på 9 mnd.
Antatt levealder er 19 år.
Underarter / Lignende arter: Beisa Oryx (Etiopia, Kenya, Sudan,
Uganda) er lysere, mindre og med kortere horn. Fringe-eared Oryx
(Kenya, Tanzania) er blekere og mindre. Scimitar-horned Oryx
(Nordlige Afrika syd for Sahara) er nesten helt hvit og med horn
som ikke er rette, men vender bakover.

17

Kroppsvekt: 50 - 75 Kg
Skulderhøyde: 90 cm
Min.krav RW: 23 5/8”
Rekord RW: 31 7/8”
Min.krav SCI: 54 poeng
Rekord SCI: 67 ½ poeng
(Aepyceros melampus melampus)

Impala
Distribusjon: Botswana, Mozambique, Sør-Afrika, Namibia,
Zambia og Zimbabwe
Identifisering: Medium stor antilope som er atletisk bygd og
har en rødbrun farge. Karateristiske lyreformede horn.
Svarte markeringer rundt halen. Ofte svarte flekker over anklene.
Forskjell på hann og hunn: Hannen er større og bærer horn.
Habitat: Kan finnes overalt der det finnes vann, men vil
unngå fjellterreng.
Annen info: Dette er den mest vanlige antilopen i Afrika.
Bruker både gress og blader som føde. Drikker daglig ved normal
tilgang til vann, men kan greie seg lengre perioder uten.
Disse antilopene danner flokker som kan bli flere hundre.
Flokkene er ikke konstante og løser seg opp i mindre flokker
mot vinteren. Hanner går ofte alene og trekker inn mot flokkene
bare i brunsten. I Brunsten får hannene territorial oppførsel og
forsøker å hevde revir der han finner flokker med mange hunndyr.
For å markere revir bruker hannen urin og markerer med lukt fra
egne brunstkjertler. Han får også flokken til å lage felles avføringshauger som virker som revirmarkering. Blir den skremt løper den og
hopper med bakparten for å markere overfor rovdyr at den er frisk.
Får en kalv i perioden desember – januar etter en drektighetsperiode på ca 6 mnd. Impala har en enestående egenskap til å
holde tilbake kalvingen til det kommer regn. Hunnene går ut av
flokken og går alene når de skal føde. Vender deretter tilbake til
flokken med kalven. Antatt levealder er 12 år.
Underarter / Lignende arter: Det finnes to andre arter Impala som
i hovedsak er den samme antilopen, men med eksteriørforskjeller.
Black-faced Impala (Angola og Namibia) er en egen art som har en
sort stripe i ansiktet. En slik sort stripe kan også finnes hos vanlige
antiloper i andre land. East African Impala (Kenya, Tanzania og
Uganda) er lik ”vanlig” Impala, men er i hovedsak en god del større.

Kroppsvekt: 10 - 15 Kg
Skulderhøyde: 50 cm
Min.krav RW: 4 1/8 ”
Rekord RW: 6 3/8 ”
Min.krav SCI: 11 poeng
Rekord SCI: 16 2/4 poeng
(Oreotragus oreotragus)

Klipspringer
Distribusjon: Hele Afrika sør for Sahara.
Identifisering: Lys brun liten antilope med korte rette horn (hann).
Sort nese og sorte markeringer rundt øynene. Meget spesiell pels
som kjennes porøs ut.
Forskjell på hann og hunn: Bare hannen har horn, og er noe større.
Et lite tips er når man ser de i par; Når de hopper fra stein til stein,
hopper hunnen nesten alltid først og hannen etter.
Habitat: Liker seg i fjell og klipper, men kan finnes i andre områder.
Kan vandre over lange avstander.
Annen info: Spiser blader, men kan noen ganger spise gress.
Drikker vann når dette finnes, men kan leve lenge uten.
Opptrer som regel i par eller alene. Jeg har noen ganger observert
flokker på 4 – 5 dyr bestående av hunndyr, unge hanner og nyfødte.
Er en meget habil fjellklatrer, og kan forsere utrolige fjellområder.
Den varsler med en spesiell høy lyd som høres ut som når man
slipper ut mye luft med stor kraft.
En enslig kalv fødes når som helst i året etter
en drektighetsperiode på ca 6 mnd.
Antatt levealder er ca 7 år.
Underarter / Lignende arter: Ingen.
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Kroppsvekt: 230 – 300 Kg
Skulderhøyde: 160 cm
Min.krav RW: 53 7/8”
Rekord RW: 73 7/8”
Min.krav SCI: 121 poeng
Rekord SCI: 156 poeng
(Trangelaphus strepsiceros
strepciceros)

Greater Kudu (Southern)
Distribusjon: Angola, Botswana, Namibia, Sør-Afrika, Zambia,
Zimbabwe, Mozambique, Malawi.
Identifisering: Først og fremst har hannen karakteristiske
korketrekker horn. Gråaktig stor antilope med hvite
vertikale striper. Meget store ører.
Forskjell på hann og hunn: Hannen er mye større og bærer horn.
Habitat: Finnes stort sett overalt, men foretrekker tykkere bush.
Ses ofte i tett fjellterreng.
Annen info: Spiser i hovedsak blader, men gresser også en gang
i blant. Drikker ofte, men kan greie seg uten i kortere perioder.
Danner flokker på 4 – 15 dyr. Store okser er sjelden å se med
flokkene utenom brunsten. I brunsten tar hannen med seg
mindre flokker med hunndyr og kalver. Disse antilopene har
fantastiske sanser, spesielt hørsel. Ved det minste tegn på fare
vil de søke skjul i tett bush. Varsler med et snøft (hunndyr) eller
ved en høy bjeffelyd (hanndyr). Har en ekstrem spenst og
hopper lett 2,5 meter når den er skremt.
En kalv fødes i perioden desember til januar
etter en drektighetsperiode på ca 7 mnd.
Antatt levetid er ca 14 år.
Underarter / Lignende arter: Man operer med
noen underarter uten at det egentlig er noen
større forskjell. East African Greater Kudu finnes
i Uganda, Kenya og Tanzania. Den er som regel
noe mindre. Noen velger også å se på Kudu fra
Sør i Sør-Afrika som en egen art, uten at det
egentlig er noen genetisk forskjell.

Kroppsvekt: 25 - 40 Kg
Skulderhøyde: 65 cm
Min.krav RW: 6 7/8”
Rekord RW: 10”
Min.krav SCI: 11 poeng
Rekord SCI: 17 7/8 poeng
(Redunca fulvorufula fulvorufula)

Mountain reedbuck
Distribusjon: Sør-Afrika, Mozambique og Botswana.
Identifisering: Medium stor gråaktig antilope. Horn som peker
forover i toppen. Er mindre enn Common reedbuck og har svarte
flekker under ørene.
Forskjell på hann og hunn: Hannen er større og bærer horn.
Habitat: Finnes stort sett bare i fjell eller klippeterreng der
det finnes vann. Unngår åpne områder som ikke gir beskyttelse
eller skygge.
Annen info: Spiser i hovedsak gress, men også blader og frukt.
Danner flokker på 3 – 6 individer, men flokkene kan komme
opp i 30. Hannen er territorial og markerer med lukt fra
luktkjertler den har under øynene. Vil alltid flykte nedover når
den blir skremt. Varsler med en plystring gjennom nesen,
helt lik Common reedbuck.
En kalv fødes som regel i desember til januar etter en drektighetsperiode på ca 8 mnd. Antatt levealder er ca 11 år.
Underarter / Lignende arter: Se Common reedbuck
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Kroppsvekt: 80 - 110 Kg
Skulderhøyde: 110 cm
Min.krav RW: 27”
Rekord RW: 32 7/8”
Min.krav SCI: 63 poeng
Rekord SCI: 84 1/8 poeng
(Tragelaphus angasii)

Nyala
Distribusjon: Malawi, Mozambique, Sør-Afrika og
sørlige Zimbabwe.
Identifisering: Elegant slank antilope med en grå til sort farge
(hann) eller mer rødaktig (hunn). Gule ben. Hvite vertikale striper.
Forskjell på hann og hunn: Kun hannen har horn og er større.
Hunndyr kan ofte ha en mer rødaktig farge. Enkelt å skille kjønn
fra hverandre.
Habitat: Lever helst i tett bush, men finnes også i litt mer åpne
skogområder der det er mulig å finne vann.
Annen info: Spiser blader og frukt. Helt avhengig av gode
forekomster av vann. Danner grupper på 3 til 30 individer.
Store okser ses ofte alene utenom brunsten. Hannen er ikke
spesielt territorial, men har dominerende adferd når andre
hanner nærmer seg. Stanger da i bakken, reiser hodet og
eksponerer manen.
En kalv fødes i perioden oktober til januar etter en drektighetsperiode på 7 mnd.
Antatt levetid er 13 år.
Underarter / Lignende arter: Ingen med unntak av
Mountain Nyala som finnes i begrenset omfang i fjellområdene
i Etiopia og utelukkende der.

Kroppsvekt: 120 – 170 Kg
Skulderhøyde: 120 cm
Min.krav RW: 23”
Rekord RW: 29 ¾”
Min.krav SCI: 62 poeng
Rekord SCI: 80 ¾ poeng
(Alcelaphus Caama)

Red Hartebeest
Distribusjon: Sør-Afrika, Botswana, Namibia og Zimbabwe.
Identifisering: Glinsende rødbrun farge. Halen, bleset i ansiktet
og sidene på bena er svart. En del fargenyanser forekommer.
Noen virker helt lyse, mens andre kan bli mer dyp rød.
Har karakteristiske hjerteformede horn.
Forskjell på hann og hunn: Begge kjønn bærer horn. Hannen er
større i vekt, og har tykkere horn. Hunndyrene kan ha like lange
horn, men de er mye tynnere. Kjønnsbestemming er mer en
middels vanskelig. Dersom du ser hornene forfra, se på basene og
om de er tykke og nesten sammenvokst. Da er det en hann.
Habitat: Liker seg best i åpne landskap som gressletter.
Finnes også i moderat bush.
Annen info: Red Hartebeest spiser i hovedsak gress, men kan også
spise litt blader. Drikker vann når det er tilgjengelig, men kan gå
lengre perioder uten å ta til seg annen væske enn det den får
gjennom mat. Danner flokker på opptil 20 individer. Større flokker
forekommer, men sjeldent. Hannen er territorial og danner seg et
harem i sitt revir. Reviret markeres med lukt av urin samt fra brunstkjertler den har i ansiktet. Mindre familieflokker, ungkarsflokker og
enslige hanner forekommer. Særlig utenfor brunsten. Red Hartebeest
gir fra seg lite lyd, men varsler fare ved å lage et snøft. Kalving skjer
i perioden november til desember etter en drektighetsperiode på
ca 8 mnd. Tvillingkalver forekommer nesten aldri.
Levealder er ca 13 år.
Underarter / Lignende arter: Lichtenstein Hartebeest (Øst Afrika)
er mindre. Tora Hartebeest (Etiopia og Sør-Øst Afrika) betraktelig
mindre. Lelwel Hartebeest (Nord Afrika sør for Sahara) ligner veldig
og samme størrelse. Western Hartebeest (Nord-Vest Afrika) Coke’s
Hartebeest (Kenya og Tanzania) finnes i lite omfang og er mindre og
med annen fasong på horn. Denne ligner nesten mer på Tssessebe.
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Kroppsvekt: 190 - 240 Kg
Skulderhøyde: 140 cm
Min.krav RW: 41 7/8”
Rekord RW: 55 3/8”
Min.krav SCI: 100 poeng
Rekord SCI: 121 poeng
(Hippotragus niger niger)

SABLE
Distribusjon: Angola, Botswana, Sør-Afrika, Namibia, Malawi,
Tanzania, Zambia, Zimbabwe.
Identifisering: Stor mørk brun til sort antilope med hvite
tegninger i ansiktet og lange horn som bøyer bakover
som en sabel.
Forskjell på hann og hunn: Begge kjønn har horn. Hannen er
større og har både lengre og tykkere horn. Hannen vil også ofte
bli mye mørkere i fargen. Ofte helt sort.
Habitat: Skygge og vann er viktig for Sable. Du finner de sjelden
mer enn 3 Km fra pålitelige vannkilder. Unngår helst tykk bush og
områder med kun kort gress.
Annen info: Spiser gress, noen ganger blader. Drikker ofte.
Finnes i flokker på opp til 20-30 individer, men ofte mindre.
En dominant hann følger gjerne flokken og de er ekstremt
dominante og territoriale. De beskytter reviret sitt ved å vise
seg frem for rivaler gjennom utagerende opptreden.
Hannen er meget aggressiv og kamper ender ofte med død for
den ene. Unge hanner blir støtt ut av flokken tidlig, og danner da
”ungkarsflokker” til de blir sterke nok til å hevde sitt eget revir.
Er en relativt sjelden antilope. En kalv fødes i perioden
januar/februar etter en drektighetsperiode på ca 8 mnd.
Antatt levetid er 17 år.
Underarter / Lignende arter: Ingen. Men Roan kan være en
antilope som kan ligne. Den er større, har kortere horn og
er lysere.

Kroppsvekt: 35 - 50 Kg
Skulderhøyde: 70 cm
Min.krav RW: 14”
Rekord RW: 19 ½”
Min.krav SCI: 30 poeng
Rekord SCI: 45 ½ poeng
(Antidorcas marsupialis)

Springbok
Distribusjon: Angola, Botswana, Namibia og Sør-Afrika.
Identifisering: Mindre/mellomstor brun med en mørk brun
horisontal stripe midt på kroppen. Hvit på magen og på innsiden
av bena. Karateristiske buede horn som vender innover med
hornspissene mot hverandre i toppen.
Forskjell på hann og hunn: Begge kjønn har horn, men hannens
er lengre og tykkere. Med litt tid og en god kikkert er det ikke
veldig vanskelig å se forskjell på en voksen hann og en hunn.
Tykkelsen er distinkt større hos hannen.
Habitat: Liker best åpent landskap med vegetasjon som ikke
hindrer sikt. Har syn som fremste forsvarsmekanisme. Unngår fjell,
tykk bush og områder med for høyt gress.
Annen info: Spiser gress, men også blader og frukt. Dette er
nasjonaldyret til Sør-Afrika og landslaget i Rugby bærer navnet
Springboks. Er et typisk flokkdyr og kan danne flokker på flere
hundre dyr. Under kalvingen trekker ofte hannen unna flokkene og
danner egne små flokker. Skadede individer blir jaget ut av flokken
i frykt for rovdyr. Hannene har territorial adferd kun i brunsten.
Markerer revir med møkk. Når de blir skremt har de en karakteristisk
måte å hoppe på alle fire på. Dette er på grunn av at de vet at
rovdyr har en tendens til å fokusere på de svakeste individene og
ved denne hoppingen markerer de at de er friske.
De har en plystrende lyd når de blir skremt. En kalv fødes når
som helst i løpet av året etter en drektighetsperiode på 6 mnd.
Antatt levetid er 10 år.
Underarter / Lignende arter: Springbok finnes i utgangspunktet
i tre varianter. Den vanlige som er brun, men den finnes også i
sort og hvit.
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Kroppsvekt: 9 - 14 Kg
Skulderhøyde: 40 cm
Min.krav RW: 4 ½”
Rekord RW: 7 ½”
Min.krav SCI: 11 poeng
Rekord SCI: 17 ¾ poeng
(Raphicerus campestris)

SteenboK
Distribusjon: Sør-Afrika, Botswana, Zimbabwe, Angola,
Mozambique, Zambia, Tanzania og Kenya.
Identifisering: Liten rødbrun antilope med store ører og korte
rette horn. Skiller seg fra Duiker med å være mer rødlig, mindre
og uten den sorte stripen i ansiktet
Forskjell på hann og hunn: Bare hannen har horn. Hunnen er
vesentlig mindre.
Habitat: Åpne gressletter med tilgang til annen vegetasjon for
skygge og beskyttelse. Unngår fjell og områder med kort gress.
Annen info: Spiser både gress og blader. Drikker sjelden.
Opptrer som regel alene eller i par. Disse antilopene er
territoriale og både hannen og hunnen markerer reviret ved å
vise seg frem og jage vekk inntrengere. Ved fare varsler den
ved en slags plystring. Men ved fare vil den som regel ligge
rolig til fienden er nærme for så å plystre og løpe av gårde.
En kalv blir født når som helst i året, men som regel i
november til desember. Drektighetsperioden er ca 6 mnd.
Antatt levetid ca. 6 år.
Underarter / Lignende arter: Ingen. Men det finnes et stort
antall små antiloper over hele Afrika og det er en del forvirring
rundt navn og egenskaper for de ulike.

Kroppsvekt: 150 Kg
Skulderhøyde: 120 cm
Min.krav RW: 15”
Rekord RW: 18 ½”
Min.krav SCI: 40 poeng
Rekord SCI: 58 ¾ poeng
(Damaliscus lunatus)

Tsessebe
Distribusjon: Angola, Botswana, Mozambique, Nordlige Sør-Afrika,
Zambia, Tanzania og Zimbabwe.
Identifisering: Mørk rødbrun med en slags glans. Er i samme
familie som Red hartebeest og ligner en del i kroppsbygning.
Har en hornfasong der hornene vender utover for så å strekke seg ut.
Forskjell på hann og hunn: Begge kjønn har horn. Hannen er
tyngre og har tykkere horn. Hunnen har nesten like lange horn og
forskjellen i tykkelse kan være marginal. Spesielt på unge okser
kontra voksne hunndyr. Se nøye i kikkert på horntykkelsen ved
basene og prøv å se etter den tyngre bygningen til hannen.
Og her nytter det ikke å se etter kjønnsorganer siden hannen
har de på innsiden.
Habitat: Foretrekker åpne områder, gjerne i tilknytning til litt
tettere vegetasjon.
Annen info: Den raskeste av antilopene. Spiser utelukkende gress.
Avhengig av jevnlig tilførsel av vann. Også avhengig av skygge.
Gresser nesten bare tidlig morgen og sen ettermiddag. Søker skygge
midt på dagen. Danner flokker fra noen få til 25 individer.
Større flokker forekommer, men sjeldent. Hannen er territorial og
danner seg et harem i sitt revir. Reviret markeres med lukt av urin
samt fra brunstkjertler den har i ansiktet. Bruker også hornene til å
grave i grunnen. Mindre familieflokker, ungkarsflokker og enslige
hanner forekommer. Særlig utenfor brunsten.
Varsler ved en litt hes snøftelyd. En kalv fødes i perioden september
til november etter en drektighetsperiode på ca 8 mnd.
Antatt levealder er ca 15 år.
Underarter / Lignende arter: Topi finnes i det nordlige Øst-Afrika.
Senegal hartebeest finnes i nordlige Vest-Afrika.
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Kroppsvekt: 210 – 250 Kg
Skulderhøyde: 130 cm
Min.krav RW: 28”
Rekord RW: 39 ½ ”
Min.krav SCI: 70 poeng
Rekord SCI: 91 ¾ poeng
(Kobus ellipsiprymnus)

Waterbuck (Common)
Distribusjon: Botswana, Etiopia, Kenya, Malawi, Mozambique,
Somalia, Tanzania, Zambia, Zimbabwe og Sør-Afrika.
Identifisering: Stor gråbrun langhåret antilope med en meget
karakteristisk ring rundt halen.
Forskjell på hann og hunn: Hunnen er mindre og det er bare
hannen som bærer horn.
Habitat: Stor utbredelse. Kan finnes i alle typer landskap så
sant det finnes vann.
Annen info: Spiser i hovedsak gress, men beiter også på blad
og frukt. Helt avhengig av vann og drikker ofte. Danner mindre
flokker på 5 – 12 individer, noen ganger større. Flokkene er ofte
større på sommeren og splitter seg opp mot vinteren. Man ser
ofte flokker med yngre hanner sammen. De store oksene går
ofte alene og kommer til flokkene kun mot brunsten.
Hannen er territorial, men markerer ikke reviret. Reviret blir
hevdet ved truende oppførsel mot andre hanner. Slagsmål er
vanlig og er av alvorlig karakter. Dødelig utgang for en av
rivalene er ikke uvanlig. Har mye fett i kroppen og har kjertler
som skiller ut et sekret som lukter. Man kan faktisk enkelte
ganger lukte Waterbuck når man går i bushen.
Varsler ved snøftelyd, og hunnen rauter når hun lokker på kalvene.
En kalv fødes (tvillingkalver forekommer) når som helst i løpet av
året, men desember til januar er mest vanlig.
Drektighetsperioden er ca 9 mnd. Antatt levetid er ca 12 år.
Underarter / Lignende arter: Defassa Waterbuck (Sudan, Etiopia,
Kenya, Tanzania) er mye mindre. Sing-sing Waterbuck(Zaire, CAR,
Kongo og Senegal) er større og mer sandfarget.

ANDRE ARTER
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Kroppsvekt: 60 Kg
Skulderhøyde: 75 cm
Min.krav RW: 12 3/8”
(Skallelengde)
Rekord RW: 14 ½”
Min.krav SCI: Ingen
Rekord SCI: 13 ½ poeng
(Acinonyx jubatus)

Gepard (Cheetah)
Distribusjon: Egentlig over hele Afrika sør for Sahara, men de
største populasjonene i Namibia, Botswana, Zimbabwe, Zambia,
Malawi og Tanzania.
Identifisering: Flekket katt med lange ben og lite hode.
Hodet har distinkte svarte striper. Skiller seg fra leoparden på at
den har flekker (2–3 cm i diameter) og ikke rosetter (se leopard).
Forskjell på hann og hunn: Igjen en vanskelig art å se
kjønnsforskjeller på. Hannen er litt større og litt kraftigere, men
det er helt marginalt.
Habitat: Dette er et savannedyr. Finnes i områder med store
sletter og lett vegetasjon der den kan finne skygge.
Annen info: Jakter og spiser de minste antilopene, fugler og
andre mindre dyr. Jakter hele døgnet, men mest på tidlig morgen
og sen ettermiddag. Ses som regel i par, små familieflokker
eller alene. De er territoriale og hannen markerer med urin.
Revirene overlapper hverandre og det er ikke alltid at de oppfører
seg strengt territorialt. Geparden er det raskeste av alle pattedyr i
verden og den stoler på farten sin for å fange sitt bytte.
Den greier ikke å holde toppfarten spesielt lenge. Ca 500 meter
er maks i toppfarten som er opp mot 120 Km/t. I motsetning til
andre kattedyr kan Geparden lage en ”purrelyd” på innpust, men
ikke brøle på utpust. Den skiller seg også fra katter ved at den
ikke kan trekke inn klørne.
Underarter / Lignende arter: Det finnes egentlig ingen
underarter i Afrika, men det forekommer ulike varianser.
Det eneste man har ønsket å fremme som en egen art er
Kongegeparden som har striper på ryggen. Men internasjonalt
blir dette sett på som en mutasjon.

Kroppsvekt: ca 1700 Kg
Høyde til topp av hode: 5.5 m
Min.krav RW: Ingen
Rekord RW: Ingen
Min.krav SCI: Ingen
Rekord SCI: Ingen
(Giraffa camelopardalis)

GIRAFFE
Distribusjon: Hele Afrika sør for Sahara.
Identifisering: Det er ikke vanskelig å identifisere en Giraffe på
grunn av dens størrelse, lange hals og lange ben.
Forskjell på hann og hunn: Hannen er noe større og kraftigere.
Hornene til hannen er som regel noe lengre. Eldre hanner kan
også være veldig mørke i fargen. Synlige kjønnsorganer er også
en identifikasjon.
Habitat: Savanne med tilgang på trær, spesielt akasietrær.
Annen info: Spiser stort sett blader og vekster fra tornebusker.
Drikker ikke nødvendigvis hver dag. Finnes i mindre flokker på
opptil 20 individer. Vesentlig hunner med kalver og unge.
Hannen er sammen med moren de første tre leveårene og går
deretter inn i typiske ”ungkarsflokker”. I parringstiden forekommer
kamper der hannene slår hverandre med nakken og halsen.
Dette kan være tøffe kamper som kan ende med død.
En kalv (tvillinger forekommer) fødes etter en drektighetsperiode
på ca 15 mnd.
Antatt levealder er 25 år.
Underarter / Lignende arter: Det finnes en del ulike nyanser
av giraffe og det er registrert 9 underarter. Dette går stort sett
på fargenyanser fra mørk brun til nesten gul.
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Kroppsvekt: Opp til 1200 Kg
Kroppslengde: Opptil ca 5,5 m
Min.krav RW: 14 fot
Rekord RW: 17 fot
Min.krav SCI: 9 fot
Rekord SCI: 14 fot 6”
(Crocodilus nilotica)

Krokodille (Nile Crocodile)
Distribusjon: Hele Afrika der det finnes permanent vann.
Identifisering: Reptil med kraftfulle kjever.
Forskjell på hann og hunn: Ekstremt vanskelig å se, men
hannen gir et større og mer robust inntrykk.
Habitat: Elver og sjøer.
Annen info: Finnes i vann og er altetende. Spiser alt fra små
sjødyr og helt opp til store antiloper. I vann ligger den ofte på
overflaten og puster med neseborene. Ses ofte på land der den
ligger og tar varme fra solen og luften. Tennene er til angrep.
Den jakter ved å prøve å gjøre seg så usynlig som mulig for
deretter å angripe lynraskt fra vannet og mot land. Den kan ikke
tygge, men bruker tennene til å rive byttet i stykker og svelger
bitene hele. Krokodillen kan justere både kroppstemperatur og
hjerterytme. På vinteren tar den nesten ikke til seg føde og
forholder seg helt i ro. Den legger egg på elvebanker der de
graver eggene ned i sanden og lar solvarmen klekke dem ut.
Klekkingen tar ca 3 mnd.
Forventet levealder på en krokodille er rundt 70 år, men
det er påvist krokodiller som er 120 år.
Underarter / Lignende arter: Alligator er en slektning, og
vitenskapelig skilles det på et utall underarter.

Kroppsvekt: 220 - 280 Kg
Skulderhøyde: 110 -150 cm
Min.krav RW: Ikke registrert
Rekord RW: Ikke registrert
Min.krav SCI: Ikke registrert
Rekord SCI: Ikke registrert
(Equus burchellii)

SEBRA (Burchells Zebra)
Distribusjon: Øst, Vest og Sørlige Afrika.
Identifisering: Hvitt skinn med sorte striper. Er egentlig sjelden som
helt sort/hvit, men har brune skyggestriper særlig på bakparten.
Forskjell på hann og hunn: Hannen er som regel større og kraftigere.
Men store hunner er heller ikke uvanlig. I det hele tatt er det veldig
vanskelig å se forskjell på kjønnene. For de som ikke har erfaring er
det enkleste å se etter kjønnsorganer, men heller ikke dette er en
100% identifisering da særlig unge hanner kan ha disse på innsiden.
Habitat: Sebraer kan du se nesten hvor som helst. Liker helst store
sletter med begrenset vegetasjon.
Annen info: Spiser gress, men ses av og til beitende på blader også.
Den spiser som regel høyt gress. Danner flokker. Ofte mindre familieflokker, men kan av og til ses i flokker på flere hundre. Hannen er
veldig dominant og har sin egen ”parringsflokk” med hunner.
Hingster uten dominans ses ofte i mindre flokker med tilsvarende
hanner. Kan ha svært aggressiv opptreden ovenfor hverandre.
Det finnes et utrykk om at ”sebraen gråter”. Som flokkdyr er de unike
ved at når et medlem i flokken forsvinner ut på grunn av jakt fra dyr
eller mennesker vil de bli stående på trygg avstand og gi fra seg en
klynkende lyd. Sebra har ekstremt godt syn, men mangler litt på
hørsel og lukt. De liker seg derfor sammen med antiloper (særlig Blue
wildebeest) for at de sammen skjerper sanser mot potensielle farer.
Underarter / Lignende arter: Det har vært en rekke teorier og
listinger om ulike typer sebra, men i utgangspunktet finnes kun to som
er genetisk forskjellig. Den ene er Burchells sebra som her er omtalt
og som er den mest vanlige. Den andre er Mountain Sebra (Equus
zebra hartmannae) også kalt Hartmann Sebra eller Cape Mountain
Sebra. Mountain sebra har omtrent samme vekt, men er litt høyere.
Den kjennetegnes best ved at den er kun sort og hvit og at stripene
ikke går helt ned under magen, men det dannes et hvitt mageparti.
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Kroppsvekt: 80 – 120 Kg
Skulderhøyde: 60 cm
Min.krav RW: 13”
Rekord RW: 24”
Min.krav SCI: 30 poeng
Rekord SCI: 50 poeng
(Phacochoerus africanus)

Vortesvin (Warthog)
Distribusjon: Hele Afrika sør for Sahara med unntak av tykk skog.
Identifisering: Gris med bredt ansikt og markante tenner i både
overkjeven og underkjeven. I motsetning til f.eks villsvin har
vortesvinet de lengste tennene i overkjeven. Når den løper reiser
den halen til vers.
Forskjell på hann og hunn: Hannen er en god del større.
Begge kjønn har tenner, men hannen har mye grovere tenner.
Lengde på tennene er ikke noe sikkert tegn på kjønn.
Hunnene kan ha meget lange tenner, men de er tynnere og
kurver som regel mer. Den helt sikre observasjon er at hannen
har fire vorter i ansiktet (to på hver side) mens hunnen kun har
to (en på hver side).
Habitat: Egentlig hvor som helst, men foretrekker områder med
kort gress og tilgang på vann og søle.
Annen info: Spiser vesentlig gress, frukt og røtter. Drikker vann
ofte. For å få en god sjanse til å se Warthog, pass på ved vannhull
på varme og vindstille dager mellom kl. 10 og 14. Finnes i flokker
på en til tre hunner med unger. Store hanner ses ofte alene.
Tennene brukes til å grave i jorden etter røtter. Den ene tannen
er som regel mer slitt enn den andre da de er ”høyrehendte”
eller ”venstrehendte”. Opp til 8 unger fødes i perioden oktober
til desember etter en drektighetsperiode på ca 5 mnd.
Antatt levealder er rundt 20 år.
Underarter / Lignende arter: Andre grisearter i Afrika er Bushpig
som ligner litt mer på våre villsvin og Giant Forest Hog som finnes
i midtre deler av Afrika.

Kroppsvekt: Opp til 2 500 Kg.
Skulderhøyde: 170 cm
Min.krav RW: 28 7/8”
(Skallelengde)
Rekord RW: 64 ½”
Min.krav SCI: 50 poeng
Rekord SCI: 88 5/8 poeng
(Hippopotamus amphibious)

Flodhest
Distribusjon: Hele Afrika sør for Sahara der det er vannkilder.
Identifisering: Stor tønneformet skapning med korte ben.
Det er ikke spesielt vanskelig å kjenne igjen en flodhest.
Forskjell på hann og hunn: Hannen er tyngre enn hunnen og
har lengre tenner.
Habitat: Finnes i permanente vannkilder der det er sandbanker
og god tilgang på gress.
Annen info: Spiser kun gress. Og i utrolige mengder; opp til
120 Kg pr. dag! Flodhesten vil søke vann på dagtid og går opp
på land for å gresse om natten. Når den gresser kan den
bevege seg over store områder. Den føler seg kun trygg i vannet
og er et av Afrikas farligste dyr dersom den blir forstyrret på land.
La deg ikke lure av den uatletiske kroppen og de korte bena.
Flodhesten har fart nok i massevis til å innhente et menneske.
Danner flokker på 10 – 20 individer og det er definert et hierarki
med en hunn som leder. En voksen hann er den som leder
flokken opp på land for å gresse om natten.
En enslig kalv fødes når som helst på året etter en
drektighetsperiode på 8 mnd.
Antatt levealder er ca 40 år.
Underarter / Lignende arter: Det finnes en underart i Vest-Afrika
som kalles dvergflodhest. (Hexaprotodon liberiensis) Denne er
vesentlig mindre med lengre ben.
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SLANGER
Det er vel ikke noe annet vesen i den
afrikanske faunaen som skaper så mye frykt
og usikkerhet som slangene. Et av de mest
stilte spørsmål fra safariturister og jegere
går på slanger og hvor farlige de er. Jeg skal
derfor gi en kort innføring og en del fakta om
slanger som etter mitt skjønn har sin plass i
den afrikanske naturen.
Det finnes rundt regnet 200 ulike slangearter i
Afrika og 20 av disse er regnet som dødelige.
Likevel er antallet behandlede bittskader
mindre enn 30 pr. år i Sør-Afrika. Dette kan
være et godt tegn på at slanger ikke er så
farlige som mange tror. Man skal ha respekt
for slanger, men å gå rundt i konstant frykt er
ikke nødvendig. La oss se litt på noen fakta:
De aller fleste slanger har et godt utviklet
syn og som hos noen er binokulært
(”kikkertsyn”). Selv om synet er godt, er det
mest skikket til å identifisere bevegelse.
De fleste slanger vil ikke angripe mot et
stillestående bytte.
Ingen slanger i verden har eksterne øreganger og ergo ingen hørsel
overhodet. ”Slangetemmere” spesielt i Asia som spiller fløyte er derfor
en gedigen bløff. Disse slangene er sultefôret og har gjerne munnen
sydd igjen. Det de beveger seg mot er fløyta som er i bevegelse. Dette
er som sagt en bløff og ikke noe annet enn dyreplageri. Siden slangene
ikke har hørsel er det derfor heller ingen ide og prøve å lage lys for å
skremme de vekk.
Luktesans finnes derimot hos slangene og til dette bruker de tungen.
Slangene vifter med tungen i luften og langs bakken for å ta med seg partikler inn i
munnhulen og som de der identifiserer.
En annen sans som de bruker mye er en langsgående nerve som fanger opp vibrasjoner fra
dyr eller mennesker og som er det fremste våpenet for å beskytte seg selv.
Det finnes tre ulike typer gift. En er Citotoxin som er en gift som angriper og ødelegger vev
og muskler. Denne giften gir en brennende svie og opphovning rundt bittet. Kan føre til
sekundære skader som infeksjon og koldbrann.
Den kanskje farligste giften er Neurotoxin som angriper nervesystemet. Symptomene er svie
uten opphovning, svette, svimmelhet og pustevansker.
Den tredje er Hemotoxin som angriper gjennom blodet. Symptomene er minimale eller
ingen hevelse, men det blør gjerne fra bittet. Hodepine og feber er vanlige symptomer.
De fleste av slangene har kun en av giftene, men det forekommer sjelden at de kan ha to typer.
Giften produseres i kjertler og injiseres gjennom tennene ved bitt eller spytt. Mengden av gift
kan reguleres etter slangens stressnivå eller størrelsen på byttet. Giften reproduseres meget

raskt og i praksis er det umulig å tømme
en slange for gift. Ingen slanger kan
regulere sin egen kroppstemperatur slik
en del reptiler kan. De vil derfor søke sol
på kalde dager og søke skygge på
varme dager.
Det er som nevnt ca 200 arter i Afrika.
En av de mest kjente er Puffadder som er
i slekt med vår huggorm. Den har meget
sterk Citotoxin og er en av de giftige
slangene man ser oftest. Den ligger gjerne
i en kveil på bakken og venter ut byttet
sitt. Dette er ikke en veldig rask slange i
bevegelsene, den kan ikke bite bakover men selve bittet er meget raskt når det først kommer.
Blir ca 1 meter lang.
Pyton er en kvelerslange uten gift som man kan se av og til, spesielt i områder med mye vann.
Den kan bli ekstremt lang og kan ta dyr som er ganske store. Den har ikke huggtenner, men en
rad av tenner som blir brukt til å låse byttet mens den kveler.
Cobra finnes i flere varianter. I det sørlige Afrika er Mozambique Spitting Cobra vanlig.
Denne har en meget sterk Citotoxin og kjennetegnes ved å være helt grå og med en hals som
den slår ut for varsle. Blir ca 1,5 meter på det meste. En annen vanlig forekommende er
Egyptian Cobra (Snouted Cobra). Denne har også den karakteristiske cobra halsen, men er
lett å kjenne fordi den har en lys (nesten gul) farge med sorte bånd på tvers av kroppen.
Den har en meget potent Neurotoxin som gift. Den kan bli nesten 3 meter lang.
Svart mamba er kanskje den slangen som inngir mest respekt og med god grunn.
Den er uhyre rask, kan bli 4,5 meter lang og kan reise seg i to tredjedeler av kroppslengden
for å angripe. Den har en meget sterk Neurotoxin og er en av de dødeligste slangene i verden.
Fargen er grå. Navnet Svart Mamba kommer av at den er sort inne i munnen.
Hvor farlig er så slangene for mennesker. Jeg mener bestemt at det ikke er noen grunn til å
frykte slanger på en safari, men ha respekt for de situasjonene som oppstår. Som alle andre dyr
har slangene to grunner for å angripe. Den ene er at den er sulten og den andre at den føler
seg truet. Mennesker står ikke på diettlisten fordi slangene vil oppfatte mennesker som et for
stort bytte. Da står vi igjen med å sette slangen i en situasjon der den føler seg truet av oss.
Når vi nærmer oss en slange vil denne bli klar over oss lenge før vi ser den. Slangen vil merke
oss gjennom den følsomme nerven og evt. syn. Den vil oppfatte oss som truende og forsøke å
komme seg vekk. Dersom vi går etter slangen og den får problemer med å komme seg vekk
vil den forsøke å varsle ved lyd eller bevegelse. Denne adferden er forskjellig fra slangetype til
slangetype. Puffadderen reiser hodet og gir fra seg et ”puff” (derav navnet), Cobraen vil reise
hodet, slå ut halsen og gi fra seg en hvesende lyd. Først når man utfordrer den ytterligere vil
den angripe som et siste alternativ.
For å unngå disse konfrontasjonene er det noen enkle regler å forholde seg til. For det første
vær oppmerksom når du går. Som sagt vil slangene søke skygge når det er varmt og sol når
det er kaldt. Ser du en slange står du helt stille og dersom den er rolig trekker du deg rolig
tilbake der du kom fra. Ikke forsøk å drepe eller fange slangen. Det er som regel da farlige
situasjoner oppstår.
Er uhellet ute og noen blir bitt, forsøk å holde pasienten så rolig som mulig uten unødig
bevegelse. Legg en kompress (for eksempel av tøy) stramt fra så nærme hjertet som mulig og
ut mot bittet. Søk hjelp hos lege eller annet kompetent personell. Historier om at man har kun
15 minutter på seg osv. er i beste fall en god røverhistorie. De aller fleste bitt behandles med
suksess. Og man har bedre tid på seg enn det som ofte sies. I det hele tatt er mye av frykten
tuftet på ukunnskap og på røverhistorier fra guider og andre som bruker slangehistorier på å få
oppmerksomhet fra safariturister som ikke vet så mye om slangene.
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