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Sælerne ved NewFoundland: 

Kvoterne 
bør nedsættes 
Hvert år i februar-Inarts giver 
nedslagtningen af titusinder af sæl
unger på isen ud for New Faund
land anledning til en voldsom de
bat. De barske scener, man gen
nem TV og andre medier bliver 
vidne til, vækker berettiget harme 
og afsky. Og det er forståeligt, at 
mange mennesker vender sig kraf
tigt mod nedslagtningen, og især 
de metoder, der anvendes. 
e Verdensnaturfonden respekterer 
de synspunkter, der bl. a. giver ud
tryk for, at sæler og andre vilde 
dyr ikke må dræbes under nogen 
omstændigheder. I World Conser
vation Strategy indgår imidlertid 
en klar accept af, at jagt og anden 
udnyttelse af dyrearter kan være 
forenelig med en beskyttelse af de 
pågældende dyr. Blot forudsættes 
det, at udnyttelsen ikke oversti
ger, hvad bestanden kan tåle. En 
eventuel udnyttelse af en dyreart 
bør altså kun finde sted, hvis der 
gennem videnskabelige undersø
gelser er tilvejebragt sikker viden 
om, at den ikke belaster bestan
den. 
e Hvad angår sælerne ved New 
Foundland er det Verdens
naturfondens opfattelse, at der ik
ke foreligger en sådan tilstrække
lig dokumentation for, at de kvo
ter, som i de senere år er tildelt de 
canadiske og norske fangere, er 
forsvarlige. Man ved bl.a. ikke 
nok om sælernes samlede antal, 
om deres evne til at formere sig og 
om effekten af den nuværende ud
nyttelse. 
e Ingen af de to sælarter, der er 
tale om Grønlandssælen og 
Klapmydsen·~ er truet af udryd
delse. De forekommer stadig i et 
meget stort antal. Alligevel har 
Verdensnaturfonden gentagne 
gange anbefalet, at der iværksæt
tes grundige optællinger af bestan
den og biologiske undersøgelser af 
de pågældende sælarter. Indtil dis
se foreligger er man stærkt i tvivl 
om det forsvarlige i den nuværen
de udnyttelse. Og man har derfor 
anbefalet, at kvoterne for det til
ladte antal dræbte smlunger indtil 
videre sættes ned. 
e Det er desuden 
Verdensnaturfondens opfattelse, 
at nedslagtningen af sælunger u n-

der alle omstændigheder bør fore
gå på den mest »humane« måde, 
dvs. så hurtigt og smertefrit som 
muligt. Dette synes ikke at være 
opfyldt med de nu praktiserede 
metoder. Fonden vender sig også 
stærkt imod, at det kun er skin
det, man bruger, mens den kød
værdi, de mange sæler repræsen te
rer, går til spilde. Det er en dårlig 
udnyttelse af naturens ressourcer. 

· Og svarer slet ikke til den måde, 
f. eks. grønlænderne i århundreder 
har udnyttet sælerne. 
e Den l. marts kom meddelelsen 
om, at EF-kommissionen havde 
besluttet at forlænge det forbud 
mod import af babysælskind, der 
blev indført i efteråret 1982. Det 
har som ventet medført voldsom
me reaktioner fra canadisk og 
norsk side. Verdensnaturfonden 
ser med tilfredshed på beslutnin" 
gen, der formentlig betyder, at der 
i år slet ikke sker nogen nedslagt
ning af sæl unger. Fonden vil dog 
fortsat presse på for at overbevise 
de ansvarlige myndigheder om det 
rigtige i, at der foretages grundige 
undersøgelser af de pågældende 
sæl bestande. 

Verdensnaturfonden 

Forsiden: 
For første gang i næsten 100 år 
har gråsælen igen ynglet i 
Danmark. Læs mere side 4. 
Foto: Mads-Peter Heide-Jør
gensen. 



Farvel Pandanyt 

og velkommen til 
»Levende naturu 
Gennem de seneste måneder har 
VNF'sJorretningsudvalg i samar
bejde med redaktionen arbejdet på 
at udvikle et nyt medlemsblad til 
fondens mange tusind medlemmer. 
De sidder med det første resultat 
af vores anstrengelser i hånden, og 
vi håber, De synes om de forbe
dringer, der er sket. 

Først og fremmest har vi udvi
det formatet. Simpelthen for at få 
plads til alle de naturrelevante ny
heder, som strømmer ind fra hele 
verden og hvordan det går med de 
mange naturbevarelses-projekter, 
som er igangsat takket være bl. a. 
Deres årlige bidrag. 

Men også plads til at fortælle 
om baggrunden for den globale 
miljøkrise. Om resultaterne af de 
seneste forskningsprogrammer, 
som er finansieret med bidrag fra 
VNF. 

Og plads til den åbne debat mel
lem de mange forskellige syns
punkter, medlemmerne har om
kring naturbevarelse. 

Flere medlemmer 
bedre 
naturbevarelse 

VNF, som er den danske afdeling 
af WWF, har i øjeblikket 9.000 
medlemmer. Vi synes at dette tal 
skal forøges og De kan hjælpe. I 
dette nummer af Levende Natur 
er indlagt en kupon. Vi beder Dem 
opgive navne og adresser på ven
ner og bekendte, som De mener 
kunne have interesse i at vide me
re om Verdensnaturfondens mål og 
virke. 

På trods af prisstigninger har vi 
valgt at fastholde årsbidraget for 
medlemmer: 80 kr. Men vi har 
samtidig indført særlige medlems
skaber for pensionister og stude
rende (kr. 50) og for familier (120 
kr.)' 

Også firmaer kan blive medlem
mer ved at indsende minimum 300 
kr. på giro 500 20 O l. 

Vore mål for 1983 er at forøge 
antallet af medlemmer til12.000. 
Og vi tror, det kan lade sig gøre. 
Men vi håber på de nuværende 
medlemmers hjælp til at nå 
dette mål og takker på forhånd for 
Deres hjælp. 

Partipolitisk 
uafhængig 

Truede arter kender ikke til lande
grænser. For at kunne virke i 
lande med indre politiske spændin
ger er det nødvendigt, at VNF 
opretholder en partipolitisk neu
trallinie, og baserer sin stilling
tagen på saglig og videnskabelig 
basis. 

Naturområder i Asien, Sydame
rika og Afrika samt Europa er ved 
fondens medvirken blevet beskyt
tet. Enten som reservater eller 
som beskyttede områder. 

Og denne udvikling fortsætter. 
V N F's hovedsigte er at opretholde 
en natur i balance. Dette kan kun 
lade sig gøre gennem sikring af 
store, sammenhængende naturom
råder. 

Samtidig peger VNF på vigtig· 
heden af, at naturens ressourcer 
udnyttes på en bæredygtig måde. 
Kun en sådan udnyttelse kan sikre 
klodens ressourcer for de kommen· 
de generationer. 

Endelig mener VNF at den glo
bale miljøkrise på langt sigt kun 
kan løses gennem forøget oplys
ning. Både til den enkelte medbor
ger og til beslutningstagerne, såvel 
inden for privat erhvervsliv som 
den offentlige sektor. 

Vi beder Dem bakke denne linie 
op···· et udfyldt girokort er den 
bedste støtte De kan gi ve bestræ
belserne på at sikre en fortsat sund 
natur i balance. 

Venlig hilsen 
Lorenz Ferdinand 
rungPrend(• gem·rnlsc·krel<l'r 

Naturmærket 
1983 

Sidste år bidrog VNF med mere 
end 400.000 kroner netto til 
kampagnen for bevarelse af tro
pisk regnskov. I år tror vi, at det 
nye Naturmærke kan bringe tallet 
op på over 700.000 kr. 

De kan købe Naturmærkerne i 
næsten samtlige pengeinstitutter, 
men De er også velkommen til at 
rekvirere det direkte fra sekreta
riatet. Benyt venligst det indlagte 
girokort. 

Verdensnaturfondens 
sekretariat 

Fonden har taget afsked med sin 
generalsekretær gennem 7 år, 
Torben Buchholtz, som ophørte 
i december 1982. Han er nu til
trådt en stilling i Danmarks Na
turfredningsforening. 

Torben Buchholtz startede 
som kontorchef, da dr.phil. 
Arne Schiøtz var generalsekre
tær. Efter kort tid overtog Buch
holtz posten som Verdensnatur
fondem; generalsekretær og har 
med stort engagement ydet en 
anerkendt indsats for fonden. 

I forbindelse med ansættelse 
af en efterfølger på general
sekretær-posten er der foretaget 
en omfattende vurdering af se
kretariatets funktioner og fon
dens målsætning. Det forventes, 
at den nye generalsekretær til
træder i efteråret. 
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,;den globale katastrofe«, når der er tale om et 
, ., • . u ..... . .,-Peter Heide-Jørgensen fortæller om vores ansvar for 

Man bebrejder ofte den t redje ver
den at den ikke har større vilje og ' . formåen til at bevare sm natur og 
levende ressourcer. D e fattige 
lande i Sydamerika kritiseres for 
rovdriften på regnskovene, der 
igen medfører udpining af jorden 
og t usinder af ar ters forsvinden. 
Det hungrende Indien bebrejdes 
for ikke a t beskytte sine tigre osv. 
Eksem plerne er mange på hvordan 
Vesten kræver, at u-landene skal 
lade store naturområder henligge 
uberørt e, som overlevelses-refugier 
for truede dyrearter . 

Det er let at lade naturbeskyt
telsen være noget som foregår i 
fjerne eksotiske lande, men når 
talen drejer sig om beskyttelse af 
et mindre vandhul, et st ykke 
strandeng eller en sjælden plante i 
Danmark, forstummer slagordene 
om »den globale katastrofe«. De 
store idealer om »en jordklode til 
vore efterkommere« forsvinder i 
juridisk spilfægteri, administrativ 
træghed og smålige økonomiske 
hensyn. 
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Det er således med undren, at 
man har kunnet følge sagen om 
sæl-reservatet på Anholt . Ikke 
mindst da alle er enige om at en 
sikring af sællokaliteten på Anholt 
er af stor betydning for sælernes 
overlevelse i D anmark. For at sik
re sælerne et fristed, kræves der 
kun en afspærring af ca. 500 meter 
af Anholts 22 km strandbred. 
Oven i købet i et område, som lig
ger langt fra bebyggelse og hvor 
der aldrig vil blive givet bygget il
ladelse. 

»Forsøgs-
reservatet« 

Siden 1976 er fredningsmyndig
hederne jævnligt blevet opfordret 
til at etablere det famøse reservat, 
bl. a. fra de fastboende på Anholt, 
sommerhusejerne og D anmarks 

aturfredningsforening. Under 
stærkt pres fra Verdensnatur
fonden fik Fredningsstyrelsen 
i 1981lavet et »forsøgs-reservat«, 
som i 1982 - af Verdensnatur
fonden - blev forsynet med hegn 
og skiltning der kan holde nysger
r ige t urister væk. Der arbejdes nu 
på at forlænge »forsøgs-reserva
tet« i 1983, men sælerne på Anholt 
er ikke sikret, før et permanent 
reservat med hegning er oprettet . 

Kun fordi Verdensnaturfonden 
pressede på, financierede hegning 
og kunne dokumentere behovet for 



reservatet, lykkedes det at få den 
midlertidige ordning igennem. Og 
man må med beklagelse indrømme 
at selv i et land som Danmark har 
Verdensnaturfonden en vigtig 
funktion. 

Observationer 

I 1982 lykkedes det at holde ni
t iendedele af t uristerne væk fra 
det område som sælerne opholder 
sig på, hvilket er tilfredsstillende. 
Sælernes tilstedeværelse på land er 
blevet overvåget med automatisk 
kamera og observationer i kikkert, 
både før og efter reservatets eta
blering. 

Dette arbejde som bl. a. sigter 
på at give oplysninger om antallet 
af sæler på land sommeren igen
nem og deres døgnrytme, viser ty
deligt at de efter reservatets eta
blering går på land i større antal· 
og i længere tid end før. Fra 1981 
til 1982 er både det gennemsnitlige 

Sælernes udbredelse og antal i midten af 70'erne. (Om tegnet ef
ter Søndergård m.fl. 1976). 
I flere af de nyoprettede sælreservater er bestanden gået frem i 
de senere år. 
På Anholt, som forhåbentlig snart får sit permanente reservat, 
er bestanden af spættet sæl vokset til omkring 400 dyr. 
(Nederste foto). 

Foto: Mads-Pet er Heide-Jørgensen 
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og det maksimale antal sækrøget 
med 35% og maksimum i 1982 pil 
Anholt var 417. P(l uforstyrrede 
dage med godt vejr, har sælerne 
ligget på land døgnet rundt, hvor 
de før kun var på land til de første 
turister skræmte dem tidligt om 
morgenen, for ikke at komme på 
land før efter solnedgang. 

Spættet sæl har overalt i sit ud
bredelsesområde, et behov for at 
søge tilbage til den samme strand
bred på en bestemt årstid, og ligge 
der i temmelig lang tid. H vad det 
betyder, h vis man hindrer dem i 
denne årtusind gamle adfærd, er 
ikke helt klart. Men det er givet, 
at uden forstyrrelser kan de vok
sne gennemføre hårfældningen på 
land i solskin, og sælungerne sikres 
bedre diegivning og dermed større 
overlevelse. Det er også vigtigt for 
sælernes energi- og varmeregn
skab, at de kan ligge uforstyrret 
på land. 

Stagnation? 
Det ser ud til at den store frem
gang på Anholt er sket på bekost
ning af en nedgang på de svenske 
lokaliteter og efter et par år med 
fremgang, er Kattegat-bestanden 
tilsyneladende stagneret i 1982. 
Billedet kan dog forstyrres af den 
kraftige isvinter i 1982, som har 
rokeret rundt på sælflokkenes for
deling på lokaliteterne. 

Ungeproduktionen er muligvis 
for lav på lokaliteter, der ligger 
nær ved industrialiserede områder 
og sælerne i Kattegat kan endnu 
ikke helt fritages for mistanken 
om, at nogle forureningsemner har 
gjort hunnerne sterile. Hos sæler 
fra Østersøen er der målt meget 
høje indhold af stofferne PCB og 
DDT i sterile sælhunner, og be
standen frygtes at være i rivende 
tilbagegang. Helt konkret frygtes 
det, at PCB og DDT fremkalder 
sammensnøringer i livmoderen, så 
æggene ikke kan passere fra ægge
stokken ned til livmoderen. 

Også andre miljøgifte end PCB 
og DDT kan fungere som 
sygdomsfremkaldere hos sæler, og 
Verdensnaturfonden har været 
med til a t financiere en undersø
gelse af cadmiumindholdet i sæler 
fra danske og svenske farvande. 
Tilsyneladende er cadmium ikke 
den primære årsag til sterilitets
problemet i Østersøen, men det 
kan meget vel tænkes, at cadmium 
i »samarbejde« med stoffer som 
PCB, DDT, kviksølv og bly har 
en sygdomsfremkaldende betyd
ning. Sådanne kombinerede effek
ter ved man så godt som intet om. 
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Gråsæl 
l begyndelsen af forrige århundre
de var der en stor koloni af gråsæ
ler på Anholt, og arten var efter 
alt at dømme mere almindelig end 
den spættede sæl. 

Den daværende bestand af grå
sæler i Kattegat fødte deres unger 
i januar på stranden, hvorfor den 
formodes at have været en speciel 
»Kattegat-race«, som adskilte sig 
fra Østersø-sælerne, der føder i 
n1arts på isen, og de engelske grå
sæler, som føder i oktober på 
klippeøer. 

Med det øgede jagttryk i slut
ningen af forrige århundrede for
svandt gråsælen fra Kattegat og i 
dette århundrede er der kun et sik
kert ynglefund fra 1967-68 på den 
svenske vestkyst. 

Gråsælerne er jævnligt observe
ret i Kattegat i de sidste Li år, 1nen 
kun i ringe antal og som regel 
gamle hanner. Disse få individer 
menes at komme fra den ekspan
derende engelske bestand, men 
muligheden af at nogen kommer 
fra den udryddelsestruede Østersø
bestand kan ikke udelukkes. 

På Anholt holder der nogle gril
sæler til sommeren igennem og op 
til 8 hanner er observeret på en 
gang. Det var derfor en glædelig 
overraskelse, at der kort tid efter 
»forsøgs~rcservatet«s etablering, 
blev fundet en gråsælnnge på 
stranden. Godt nok var den død, 
men fundet gi v er håb om a t grå
sælen - som med sine 300 kg· og 3 
meters længde, er et af vores stør
ste pattedyr- vil vende tilbage 
som ynglende art i Kattegat. 

Ingen garanti 
Selv om man kan spore flere posi
tive tendenser i beskyttelsen af 
sælerne i Kattegat, har vi i dag 
ingen garantier for deres fremtid, i 
det meget menneske-påvirkede 
miljø som Kattegat faktisk er. Et 
eksempel på de potentielle trusler, 
som hurtigt kan opstå, er olie
forureningen. 

Efter et mindre olieudslip i de
cember 1982, som kostede tusinder 
af havfugle livet, var der også nog
le få olie-indsmurte sæler på An
holt. Det er særlig farligt, hvis sæ
lerne får olie i tarmsystemet, men 
også olie på sanse- og kønsorganer
ne kan få fatale følger. 

Ved et stort olieudslip vil de re
lativt få sæler som findes i Katte
gat, under uheldige omstændighe
der kunne blive reduceret til en 
brøkdel af hvad der er i dag. 

V i har derfor god grund til i 
fremtiden at holde øje med vores 
egne »udryddelses-truede« dyr. 

Mads-Peter Ileide-,førgensen 

For at sikre sælerne ro i yngle
tiden er det nødvendigt at hol
de nysgerrige turister væk fra 
ynglepladserne. 
De skilte og· heg·n, som 
Verdensnaturfonden har opsat 
på Anholt, har været af meget 
stor betydning. 

Foto: Mads-Peter Heidc~Jørgensen. 



Nyt CITES-møde i Botswana 19.-30. april 

Stop illegal handel 

CITES, eller Washington-konven
tionen, trådte i kraft i 1975. Den
ne internationale aftale blev til, 
som et led i bestræbelserne for at 
beskytte truede arter over hele 
verden. C I TES angiver regler for 
den internationale handel med 
truede arter eller produkter fra 
disse. Aftalen opererer med tre så
kaldte >>Lister<<, hvorunder arterne 
opføres. Placeringen af arterne un
der liste I, II eller III afgøres ud 
fra følgende retningslinier: 

Liste I: 
Indeholder stærkt truede arter, 
for hvilke der er forbud mod 
kommerciel udnyttelse. Der kan 
udstedes import- og eksporttil
ladelser for videnskabelige og 
ikke-kommercielle formål. 

Liste II: 
Indeholder arter, som kan blive 
truet ved en omfattende handel, 
og konventionen kræver derfor 
eksporttilladelser, som et middel 
til at kontrollere handelen. 

Liste I II: 
Indeholder arter, for hvilke det 
gælder, at de ikke må handles, 
såfremt de kommer fra det land, 
der har tilmeldt den pågældende 
art til konventionen. 

Konventionen gælder for de lande 
der har tilsluttet sig aftalen. Såle
des ratificerede Danmark aftalen i 
efteråret 1977, og i dag har kon
ventionen 80 medlemslande. 

EF og CITES 

Sidst i april måned i Baborone, 
Botswana, afholdes et nyt CITES
møde. Af særlig interesse for Dan
mark er, at EF, der for nylig for
bød al import af baby-sæler og 
produkter fra disse, har stillet for
slag om et samlet medlemsskab for 
fællesmarkeds-landene. 

Forslaget har medført blandede 
re'aktioner. Således udtaler Mr. 
Eugene Lapointe, generalsekretær 
for CITES: "Der er et positivt ele
ment ved forslaget, nemlig at det vil 
skaffe konventionen flere medlem
mer, som f.eks. Benelux-landene, 
Irland og Grækenland. På den an
den side er vi bekymrede over de 

praktiske aspekter ved at de ti EF
lande skal udarbejde samlede rap
porter. EF-landene vil også frit kun
ne foretage flytninger af arter med
lemslandene imellem, uden at skulle 
udarbejde dokumenter- og doku
mentationen er basis for konventio
nen(<. 

I Danmark er det fredningssty
relsen, der administrerer Washing
tonkonventionen. Birgith Sloth fra 
fredningsstyrelsen udtaler: "Dan
mark stiller sig positivt til EF-for
slaget. Det vil betyde at alle ti EF
lande bliver medlemmer af konven
tionen pr. l. januar 1984. Jeg me
ner ikke der er så meget at være be
kymret for. Der vil blive nogle pro
blemer i starten vedrørende doku
mentationen af import og eksport af 
arter EF-landene indbyrdes. Liste 
II-varer kan f. eks. frit cirkulere 
mellem EF-landene. Problemerne 
vil dog finde deres løsning og indtil 
videre er E F's samlede tilslutning et 
skridt i positiv retning. 

Mange forslag 

Udover E F's forslag skal næste 
CITES-møde tage stilling til en 
lang række hovedspørgsmål. Der 
er tre områder der fortjener særlig 
opmærksomhed: 

For det første en slækkelse af be
stemmelserne for et antal arter. 
Kriterierne for en slækkelse skal 
være, at den opførte art enten ikke 
forhandles mere, eller er i så stor 
fremgang, at den kan bære en 
handel. Mange af forslagene opfyl
der ikke disse betingelser. 

Således er et chilensk forslag om 
at undtage >>døde eksemplarer« af 
træarten Fitzroya cupressoides fra 
listen, et diskutabelt forslag. Chi
les synspunkt forstås måske bedre, 
når man i en chilensk a vis kan læ
se, at træer »dræbes«, således at 
de, i henhold tillandets egen lov
givning, legalt kan fældes og tøm
meret anvendes. 

En sådan slækkelse i bestem
meJserne vil betyde et stort hul i 
beskyttelsen af alle træ-arter. De 
bestemmelser der er i CITES om
fatter de levende arter og ikke 
handelen med tømmer. 

Et andet forslag kommer fra 
Australien. De vil have 13 plan
tearter slettet fra listerne. Det 
drejer sig om arter, som Australien 
selv fik påført konventionens lister 
i 1979. Forslaget indeholder meget 
få oplysninger, der kan begrunde 
at planterne nu skulle være i frem
gang eller uden for fare. 

Den anden gruppe af forslag 
drejer sig om et kontroversielt 
emne som >>farm- og ranch drift«. 
Eksempelvis dukker der i stadig 
stigende antal skildpadde-farme 
op over hele verden. Denne farm
drift sker i stor udstrækning med 
international handel for øje. Ved 
sidste CITES-møde blev der udar
bejdet et dokument, som åbner 
mulighed for ethvert land, at fore
slå en population overflyttet fra 
Liste I til Liste II, med det formål 
at kunne oprette farme eller ran
che. Det pågældende land skal 
kunne dokumentere at en sådan 
operation vil være til gavn for den 
vilde bestand. 

Den tredie gruppe er en række 
forslag, som bl. a. vil betyde store 
fremskridt for beskyttelsen af 
plante-arter. USA har stillet for
slag om at opføre 15 plante-arter 
på Liste I, 9 plantearter på Liste 
III samt at overflytte 72 plantear
ter fra Liste II til Liste I. 

Alle disse plan te-arter vokser 
enten i USA eller Mexico. Det 
gælder f.eks. to arter af ameri
kansk rhododendron, fem liljearter 
og flere end ti ørken- eller bjerg
saftplanter, der er truede på grund 
af omfattende handel. 

Både USA og England har stil
let forslag om at overflytte to boli
vianske fuglearter fra Liste II til 
Liste I. 

Desuden er der stillet forslag om 
en ny eller øget beskyttelse af ad
skillige afrikanske hov-dyr, Hen
des-uldabe og Mona Island Boa. 
Vest-Tyskland vil stille forslag om 
at alle sæl-arter, der ikke allerede 
er på Liste I, opføres på Liste II. 

Der er lagt op til et spændende 
møde, med de i alt 181 forslag der 
skal gennemdrøftes. 
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Kræftforskningen 
i fare 
Udryddelsen af de tropiske regnskove har alvorlige konsekvenser for bekæmpelsen 
af en række sygdomme. 

WWF/IUCN 's globale kampagne 
for 1:5'evarelsen af de tropiske regn
skove er blevet mødt med entu
siasme verden over . I alle WWF's 
23 afdelinger, i både den indu
strielle del af verden og 
udviklingslandene, er der nu 
undervisningsprojekter og 
informationskampagner i gang, 
som focuserer på hele verdens af
hængighed af de tropiske regnsko
ve. 

Men hvorfor egentlig alle disse 
kræfter for at redde nogle jung
leområder »østen for sol og vesten 
for måne« - ? 

WWF -organisationens Interna
tional Director of Conservation, 
dr.phil. Arne Schiøtz. (Danmark) 
udtaler: 

Burger-
dilemmaet 
- Hver gang vi læser en avis, sæt
ter tænderne i en hamburger, 
skræller en banan, spiser chokola
de eller tager en smertestillende 
pille, burde vi sende en venlig tan
ke til regnskovene. Man formoder, 
at omkring halvdelen af alle ver
dens dyre- og plantearter har deres 
hjemsted i de tropiske regnskove. 
Hver gang et stykke levende, 
frugtbar og produktiv jungle for
vandles til støvet ørken, forsvin
der samtidigt adskillige uerstatte
lige dyre- og plantearter. Adskilli
ge af dem kan være af den største 
betydning for menneskets 
muligheder for sygdomsbekæmpel
se og overlevelse, siger Arne 
Schiøtz. 

Cancer-
hæmmende? 
Medicinalindustrien er stærkt af
hængig af de tropiske regnskove. 
R åmaterialet til ikke mindre end 
40 pct. af alle nye lægemidler 
stammer fra regnskovenes vegeta-
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tion. H vis disse junglestrækninger 
udryddes i en takt som det sker i 
disse år, fraskriver man sig samti
dig lovende muligheder for at fin
de effektive lægemidler imod bl. a. 
kræft, forskellige hjertelidelser og 
spedalskhed. En undersøgelse vi
ser, iflg. tidsskriftet WWF-N ews, 
at ca. 15 pct. af 1.500 planter, der 
vokser i republikken Costa Rica, 
menes at indeholde kræfthæm
mende stoffer. 

Miljømægleren 
I 1960 havde leukæmipatienter en 
overlevelseschance på ca. 20 pct. I 
dag er tallet 3-4 gange større, bl. a. 

takket være en bestemt regnskovs
plante, som er en vigtig medicinsk 
ingrediens. 14 nationer omfattes 
nu af regnskovskampagnen. D et er 
Indonesien, Elfenbenskysten, Ka
meroun, Rwanda, Uganda, 
Tanzania, Madagascar, Thailand, 
Malaysia, Liberia, Costa Rica, Pe
ru, Equador og Brasilien. 

WWF/IUCN's rolle i rednings
arbejdet er af både finansiel og 
projektorienteret karakter. Ved 
samtidig at virke som »miljømæg
ler« imellem de enkelte regnskov
landes befolkninger og regeringer, 
stiler organisationen imod, at det 
kan lykkes at bevare hovedparten 
af klodens måske mest værdifulde 
og storslåede natursceneri - den 
tropiske jungle. 

Køb årets 
Naturmærke 1983 

I lighed med sidste år udgiver 
Verdensnaturfonden et Natur
mærke. I år er motiverne hentet 
fra den tropiske regnskovs farveri
ge flora, og arket er tegnet af 
kunstneren Bent Johnsen. 

På bagsiden af arket har botani
keren I b Friis skrevet en kort hi
storie om hver enkelt plante. Tre 
af arterne er f. eks. første gang be-

skrevet af danske botanikere, og 
planterne er blevet opkaldt efter 
disse forskere. 

De kan bestille Naturmærket på 
det indhæftede girokort. Her kan 
De også notere, om De har lyst til 
at hjælpe med at sælge arkene i 
kommission. 

Læs end videre bagsiden af 
bladet. 

~=----, 

Et udsnit af arkets 
ialt 30 motiver af 
tropiske planter. 



Nyt fra 
Panda·shoppen 
Overskuddet ved salg af varer fra Panda · shoppen går ubeskåret til 
Verdensnaturfondens naturbevarelsesprojekter. 

Brevpapir 
og kort 

10 dobbelte kort m. panda- og 
isbjørne. Leveres i plastpose med 
kuverter, kr. 22,50. 

20 stk. brevpapir med panda og 
isbjørn eller fuglekonge og rød
stjert. Leveres i æske, kr. 38,50. 

6 søde dobbelte kort med fugle
motiver, sort/hvid, kr. 12,95. 

10 farverige, dobbelte kort med 
fuglemotiver, kr. 22,50. 

Natur-
serien 

Stor plakat til børneværelset. 
62x85 cm, kr. 30,00. 

Skolebogsomslag i kraftig kvalitet. 
2~ meter, 50 cm bred, kr. 9,00 pr. 
rulle. 

Tegneblok, A4, kr. 8,50. 

Malebog for de mindste, A4, 
kr. 15,00. 

Kollegieblok, kvadreret, kr. 15,00. 

5 stk. assorterede postkort med 
dyr fra tropisk regnskov, kr. 10,00. 

Puslespil, kan først leveres fra au
gust 1983. 

~ ' ,Jj_l 
\ \ Ir-tf!' •. ' l 

~ 
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Kongskiide 
Friluftsgård 

Efter mange års arbejde 
blev Kpngskilde Frilufts
gård indviet i november 
sidste år. 

I?riluftsgårdens omgivelser 
er de bedst tænkelige. 

Den er centralt placeret 
ved Tystrup-Bavelse søerne 
og de omgivende skovområ
der. 

Området omkring søerne, 
hvoraf de 10.000 ha er fre
det, benævnes undertiden 
»Tystrup-Bavelse T\atur
park«. 

Der er tale om et ene
stående område, set ud fra 
alle synspunkter: økologi
ske, landskabsæstetiske_. 
rekreative og kulturhistori
ske. Samspillet mellem søer
ne, skovene og det åbne, 
dyrkede, stærkt kuperede 
landskab giver egnen en 
meget stærk tiltrækning
skraft som udflugtsomrade. 

Kongskiide Friluftsgci.rd må 
betragtes som et støtte
punkt i dette nationale na
turområde. Erfaringen vi
ser, at forudsætningen for 

Dennyindviede Kongs
kilde Friluftsgård 
ved Tystrup-Bavelse 
Naturpark. 

at sådanne større naturom~ 
råder, fjernt fra storbyen 
udnvttes rekreativt af det 
storC publikum, netop er, at 
der etableres støttepunkter, 
bl. a. ovcrnatningsfacilitc
ter. Og erfaringen viser end
videre, at der med base i 
sådanne støttepunkter bør 
sættes ind med naturfor
midling, for at den omgi
vende natur og private og 

Naturbeskyttelse 
folkeoplysning 
Som den første højskole af 
sin art i N orden startede 
Naturhøjskolen pil Møn i 
eftersommeren 81. Ved ind
vielsen understregede savel 
prof. Bent lv1uus som dom
provst Ole Jensen, :rvlaribo, 
nødvendigheden af oplys
ning om vilkårene i vore 
leveomgivelscr. P3. trods af 
de til tider meget dystre 
udsigter for klodens dyre
og planteliv er det nødven
digt at kunne mødes bl. a. 
p3. en højskole og få inspira
tion til at bruge sin viden i 
dagligdagen. Det enkel te 
menneskes holdning har 
betydning ogsti i global 
sammenhæng. 

Dagligdagen pa højskolen 
har været præget af aktivi
teter og emner, der spænder 
fra økologiske grundregler, 
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artsbestemmelse, indsam
ling af viden i naturen og 
litteraturen, lokale og glo
bale samfundsproblemer, 
menneskets egne levevilkår, 
sundhed og sygdom, til 
energiforsyning og dyrkning 
af jorden. 

Det er indtrykket allere
de efter det første hold, al 
behovet for at komme uden
dørs og kombinere teori 
med friluftsoplevelser er 
meget stort. Den tætte kon
takt med vejr, landskab, 
plante- og dyreliv er sikkert 
en vigtig forudsætning for 
at være aktiv i 
naturbev areisesopgaver. 

Naturhøjskolens halvrirs
skrift udkommer januar og 
juli. Det kan fas ved hen
vendelse til højskolen pa tlf. 
03-81 45 20. 

erhvervsmæssige interesser i 
området belastes mindst 
muligt. l modsat fald ned
slides naturen, og der opstår 
konflikter med lodsejerne, 
som i værste fald fører til en 
række begrænsninger for 
publikums færden i områ
det. 

Naturformidlingen er et 
tilbud til de besøgende, som 
giver mulighed for turanvis
ninger og en indsigt i nogle 
sammenhænge bag landska-

Rebild-
fest 

Festtaler ved årets Rebild
arrangementer er Russel E. 
Train, som er præsident for 
den amerikanske afdeling af 
Verdensnaturfonden. 

Også den fra TV kendte 
museumsinspektør Erik 
Kjærsgård taler om samme 
tema: Værn vor Verden. 

Verdensnaturfondens 
medlemmer er hermed ind
budt til at deltage i festlig
hederne. Kontakt venligst 
sekretariatet. 

bets fremtræden, der gør 
den besøgendes oplevelser i 
landskabet rigere og mere 
sammenhængende, end det 
vil kunne opnås gennem den 
helt umiddelbare udforsken 
i det. Og for skoler og stu
diegrupper i det hele taget, 
der kommer til stedet med 
en faglig interesse, er natur~ 
formidlingen en simpel nød
vendighed for at målene 
med opholdet kan realise
res. 

Heldige vindere 

l foraret opfordrede 
Verdensnaturfonden sine 
mange medlemmer samt 
spejdere og skoler til at yde 
en aktiv indsats i forbindel
se med salget af A rets N a
turmærke 82. 

Mere end 1000 frivillige 
sælgere meld te sig, og de 
har sammen med pengein
stitutter, kiosker o. a. solgt 
næsten 50.000 ark, hvis 
overskud gar til de mere 
end 300 projekter, som 
Verdensnaturfonden har sat 
i gang til bevareise af truede 
regnskovsomrad er. 

Sarntlige sælgere deltog i 
lodtrækningen om bl.a. en 
Spies-rcjse for to. Notaren 
har udtrukket de heldige 
vindere: 

l. præmie 
(Spies-rejse for to) 
blev vundet af 
Annet. te Pedersen 
Kølbakken l 
8990 Fårup 

2. præmie 
(Hitaehi-radio) 
blev vundet af 
?vi o gens Gysting 
Valby Langgade 185, si 
2500 Valby 

3.-25. præmie 
(gavekort a 200 kr. til Pan
dashoppen, Verdensnatur
fondens egen butik) er til
sendt de heldige vindere. 
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30 mio kr. til naturbevarelse 
\Vorld \Vildlife Fund, 
Verdensnaturfondens inter
nationale: hovedorganisa
tion har offentliggjort over
sigten over anvendte rnidler 
til naturbevarelse i perioden 
januar-november 1982. Af 
denne oversigt fremgitr det, 
at 30 rnio kroner er blevet 
kanaliseret til 212 projekter 
over hele kloden. 

De mange projekter fal
der inden for fire hovedka
tegorier og er udarbejdet i 
overensstemmelse med 
Verdensstrategien for na
turbevarelse, V/orld Conser
vation Strategy. 

Artsbevarelse 
Besk y Lldse ar enkel k tl'Ul'
de arter er stadig en vigtig 
del af fondens arbejdsfelt. 
F. eks. arbejder tiger-pro
jektet i bl. a. Indien og Pan
da-projektet i Kina fortsat, 

og der er anvendt midler 
til beskyttelse af bjerg-go
rilla og chimpanse i Zalre. 

Reservater 
l Cameroon har man f. eks. 
sikret et betydeligt areal 
tropisk regnskov for efterti-

den. Dette reservat er blot 
et af mange, som er blevet 
sat i gang i forbindelse med 
den internationale kampag
ne for bevarelse af truet 
regnskov. I Danmark er der 
således gennem salg af 
.A.rets Naturmærke 82 ind
samlet henved 350.000 kr. 

Planlægning og viden
skabelige undersøgelser 
lvlere end 2 mio kr. er sendt 
til den internationale cen
tral for indsamling af oplys
ninger om truede dyr, 
planter og naturområder 
Conservation l\.1lonitoring 
Centre i Cambridge. 

Centeret foretager en 
uhyre vigtig opgave: man 
følger fortløbende den glo
bale ud vikling og registrerer 
følgepw af de trusler og ind
greb som mennesker fOl·eta
ger. Tilsvarende centre og 
kontorer for planlægning og 
styring er givet støtte, bl. a. 
i Etiopien, Costa Rica og 
Kina. 

Internationalt samarbejde 
vVWF fordeler endvidere 
midler til de aktive natur-

Naturens hus 
Takket være støtte og vel
villighed fra David Øster
gin·d, direktør i Stjerne 
Hengøring (Rengørings
kompagniet) har Verdens
naturfondens lokalkomite i 
Alborg fået et »Naturens 
Hus«, hvor publikum kan se 
udstillinger og købe varer 
fra Pandashoppen. 

l-luset havde officiel ind
vielse d. 17. februar og siden 

da har flere og flere fundet 
ned til Danmarksgade 27, 
hvor det smukt restaurere
de Naturens Hus ligger. 

Også Høde Kors har fået 
en fast stand i huset, som 
både David Østergård og de 
to organisationer glæder sig 
til at vise ålborgenserne. 
Der er åbent hver dag i nor
mal butikstid. 

beskyttelsesorganisatim1er, 
f. eks. den internationale 
vandfugleorganisation 
(I\VPB), den internationale 
fuglebeskyttelsesorganisa
tion (ICBP) men først og 
fremmest til den internatio
nale naturbeskyttelsesunion 
(IUCN). 

Pandarejser 

Oplev naturen på en 
Panda-rejse''') 

Verden er stadig fyldt med 
pragtfulde naturoplevelser. 
N og le findes »lige uden for 
døren«, andre ma man rejse 
langt for at komme til. 

Hans H. Kristensen A/S 
Rejsebureau har igennem de 
seneste 16 år gennemført en 
lang række naturrejser til 
alle verdenshjørner. r 1983 
er der foreløbig planlagt to 
rejser, begge i efteråret: 

Fugle i Sydspanien 
På en uges rundtur kommer 
man til Europas sydligste 
punkt, Punta de Tarif a, og 
de berømte rovfugle-slugter 
omkring Grazalqma. Først 
og fremmest gælder turen 
dog området i og omkring 
del berømte Coto Donana 
reservat nær Sevilla. Da 
antallet af besøgende i re
servatet er stærkt begræn
set, vil gruppen blive delt 
og på skift være i og uden 

Den danske, hollandske 
og tyske afdeling af WWF 
har i 198:2 fortsat. samarbej
det om beskvttclse af 
Vadehavet, Idet dette i alle 
tre lande··· ud fra interna
tionale synspunkter- be
tragtes som et af de vigtig
ste naturbeskyttelsespro
jekter i Nord-Europa. 

for selve reservatet. Også 
uden for reservatet er der 
dog fine muligheder for at. se 
f. eks. el Aguila Imperial, 
Kejserørnen. 

Brasilien-
en stor oplevelse 
Denne rejse er af mere gene~ 
rcl karakter, men oplevel
serne er bestemt ikke min
dre- tværtimod. T'o vigtige 
rejsemål er Ri o de J aneiro 
og lga Falls, steder, man 
naturligvis ikke kan undla
de på en tur til Brasilien. 
Hovedparten af den tid, 
rejsen varer, tilbringes dog i 
M atto Grosso, et område, 
der er mindre kendt på vore 
breddegrader end Amazo
nas, men som byder på flere 
og større naturoplevelser · 
alle henseender. 

Velkommen til nye natur
oplevelser på en Panda
rejse!") 

l'i!nda-n'J~c·r n spt•cial·n'jsu. hvor en 
ri el al' rcj~cns pris ~ar til \'C'n!C'nsnatur· 
fondens naturbt•,·arc>besprojek ter. 

rs~s;~ii:~-:;thi{;,-s-;:_7;:---------· 
D J a, send mig yderligere oplysninger 

BRASILIEN okt. 83- 3 uger 
D Ja, send mig yderligere oplysninger 

Rejsemåll984. Jeg er interesseret i oplysninger om følgende 
Panda-rejser: 

O Zambia 
O Frankrig 

o Alaska 

o Ecuador 

Planerne for H. H. Kristensen Panda-rejser i 
1984 er endnu ikke faste. men der er ideer om 
kortere rejser bl.a. til CCntralmassivet i Fran
krig og Pyrenæerne begge i juni og Provence i 
september. 

Jeg har selv disse forslag til rejsemb.l: 

Send kuponen til Verdensnaturfonden, mærket: 
PandarejserjHI-!K. 
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Vandnymfernes requiem 
Kunstneren Carl-Henning Jensen vandt en pris på international dyrefilm-festival 
for sin film om vandnymferne. Festival'en var arrangeret af World Wildlife Fund. 
Verdensnaturfonden har talt med prisvinderen. 

Interessen for guldsmede fik 
jeg allerede som barn, da 
min far var en ivrig 
sommerfuglejæger. I 1975 
fik jeg den ide, at lave en 
film om skandinaviske 
guldsmede, og det viste sig, 
at vandnymferne havde en 
fantastisk spændende ad
færd . Jo mere jeg studerede 
dem i naturen, og jo mere 
jeg læste om vandnymferne, 
desto sikrere blev jeg i min 
sag: Pisse fantastiske insek
ter, måtte jeg beskrive på 
film. Yderligere havde jeg 
under mine studier opdaget 
en række ting, som ikke en
gang stod beskrevet i faglit
teraturen. 

- H vad får en kunstmaler til 
at springe ud i at skabe film , 
og hvilke forudsætninger 
havde du? 

videre. Det var fantastisk 
spændende. Der var mange 
særdeles blændende film, og 
jeg var lidt stolt af at være 
med blandt de professionel
le. Og naturligvis lykkelig 

over prisen: 3000 meter film 
fra Kodak, en gratis flyrejse . 
med British Airways samt 
det mest spændende: seks 
ugers studieophold på BBC
Survival-studierne. 

Absolut ingen, bortset fra et 
super-8-kamera. Men jeg 
havde begejstr ingen, og selv 
om det kneb med penge til 
projektet var jeg blevet Han og hun af pragtvandnymfe. 
stædig: vandnymferne skul
le have deres requiem, inden 
de måske forsvinder. Disse 
insekter gør hverken særlig 
gavn eller skade - ingen in
teresserer sig for dem, men 
da de kun trives langs vand
løb, der er absolut rene, er 
der færre vandnymfer, og 
måske vil de uddø uden at 
nogen lægger mærke til det. 

Jeg solgte super-8'eren og 
købte en gammel 16 mm 
Bolex. Efter optagelser i 
1979 og 1980 var der kom
met 1200 meter film i kas
sen - så var der simpelthen 
ikke råd til mere. Men disse 
11/2 time film kunne klippes 
ned til 22 minutter færdig 
film, ·hvilket tog mig næsten 
to år. J eg havde jo heller 
ikke prøvet fi lmklipning før. 

Og det var den film, der gav 
dig prisen? 

Jeg anmeldte filmen til 
Verdensnaturfondens Wild
Screen - en festival for na
tur- og dyrefotografer - og 
var så heldig, at være med i 
finalen . Ud af 128 anmeldte 
film var vi kun 40, der gik 
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Ideer til kommende film? 

Ja, da. J eg vil gerne lave en 
film om fugle. Filmen om 
vandnymferne har givet 
mig mod på flere projekter. 

Foto: Cørl· ll~nalung Jensen. 



Syreregn over Alperne 
Svovlsur nedbør medfører alvorlige miljøforringelser. 
Alarmerende risiko for store sneskredkatastrofer har medført 
skærpede krav. 

Det schweitziske alpeland
skab, der for mange står 
som indbegrebet af ren og 
uforstyrret naturskønhed, er 
alvorligt truet af svovlsyre
holdigt regnvand. Schweit
ziske forstfolk og viden
skabsmænd har foretaget 
undersøgelser, som viser, at 
bjerglandets nåletræer får 
stadigt mindre styrke til at 
modstå de snestorme og 
laviner, der er hyppige i Al
perne. 

Vejrets voldsomme luner 
ville hvert år koste et bety
deligt antal menneskeliv og 
enorme materielle værdier, 
hvis ikke byer og landsbyer 
blev beskyttet af bjergskrå
ningernes store, sammen
hængende skovparticr. 

Svagere stammer 

Den tiltagende svovlsyre
forurening, hovedsageligt 
fra industrivirksomheder og 
biler, bevirker, at både træ
stammer og rodnet gradvist 
bliver mindre modstands~ 
dygtige over for vejrets på
virkninger. Et hidtil uset 
fænomen i Schweitz er, at 
nåletræernes øverste del 
langt oftere end tidligere 
knækker under sneens 
vægt. 

Den schweitziske regering 
er alarmeret over denne 
kombination af miljøforrin
gelse og rent faktisk stigen
de risiko for store sne
skredkatastrofer i alpebyer 
og -landsbyer. Med henvis
ning til, at det tiltagende 
svovlsyreindhold i regnvan
det på kort sigt kan true 
befolkningens sikkerhed og 
sundhed i højere grad end i 
andre europæiske lande, har 
den schwcitziske indenrigs
minister indledt samarbejde 
med regeringer og viden
skabsmænd i en række til
grænsende nationer. 

78 pct. importeres 

Målet er, at udvikle strate
gier og metoder, der kan 
begrænse denne syre-regn, 
som for 78 procents ved
kommende forårsages af 

Hensigtsmæssigt plante
de skove på de schweitzi
ske alpers skråninger be
skytter byer, jernbaner 
og veje imod de raseren
de virkninger af pludseli
ge sneskred. Spørgsmålet 
er hvor læng·e. Polfoto. 

industrivirksomheder og 
transportmidler uden for 
landets grænser. Men den 
schweitziske regering stiller 
ikke blot krav til naboer og 
genboer. Man har, som et 
udtryk for selvjustits og 

myndighedernes skærpede 
opmærksomhed over for 
miljøforringende faktorer, 
vedtaget gennemførelsen af 
de hidtil mest vidtgående 
europæiske krav til rens
ning af nye bilers udstød-

»Uddød« vildokse i live 
Kloden er i dag udforsket i 
en grad, som ingen havde 
troet mulig for en genr::ra
tion eller to siden. Alligevel 
byder naturen på overra
skelser. Kouprey'en en 
vildokse som kun er blevet 
observeret to gange i løbet 
af de sidste 25 år, og som 
man troede var udslettet, 
mødte civilisationen i skik
kelse af dyrefotografen 
Pierre Pfeffer, WWF, i Øst
Thailand i sommeren 1982. 

Krig 

Det er formentlig militære 
kamphandlinger, pa græn
sen til Kampuchea, der har 
skræmt jægere og krybskyt
ter og således reddet dyret 
fra udslettelse. Videnskabs
mænd fra WWF søger nu at 
redde de få tilbageblevne 

Kouprey'er. Bl.a. fordi den
ne vildokse tilsyneladende 
er resistent over for de syg
domme, der an,griber land
ets tamkvæg. Arsagernc til 
denne overlevelsesevne vil 
være af værdi at kende i 
forbindelse med krydsavl
forsøg. 

WWF-aktion 

Det ville være tragisk, om 
denne enestående chance for 
at redde en stærkt truet 
dyreart glippede. WWF 
sætter nu en redningsaktion 
i gang for at redde de få til
bageblevne eksemplarer af 
en dyreart, der indtil som
meren 1982 formodedes ud
slettet, ud taler 
WWFj!UCN videnskabs
manden David A. Parkin
son. 

ningsgas. De skærpede reg
ler træder i kraft om kort 
tid. 

Det eneste fotografi, der 
nogensinde er taget af 
den thailandske vildok
se, kouprey 'en. 
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Debat 

Debatten mellem præsidie-rnedlemmerne Bent 
Kallehave og Bent Muus i sidste nummer af 
medlemsbladet har affødt en række læserbreve, 
som redaktionen bringer i forkortet form. 

Et af hovedemnerne i debatten har været 
åbenhed. Redaktionen håber at indlæggene vi
ser, at fonden anser en sådan åben debat for en 
viesentlig del i arbejdet for at bevare naturen. 

Bedrevidende 
propagandaorganisation 
Fø1'st og fremmest rnå jeg 
sige, at jeg er helt enig med 
Bent Kallehavc. Derna:~st 
til Bent Muus: 

Bent ivluus fremhæver 
som første punkt, at WWF 
ikke er en græsrods
bevægelse og heller ikke vil 

være det! Dernæst at \~TVv'F 
har indsamlet over 500 mill. 
kr. til naturbevarelsc. Ja
men, hvad er penge i denne 
forbindelse? Pengene gcir jo 
til at støtte biologiske eks
perter i deres forskningsar
bejde. Men at nogle biolo-

Forståelse vigtig 
Kære Bent Muus. 

Som for 25 ar siden er der 
øjensynlig stadig forskel pB. 
vores måde at vurdere p<i. 
Det viser dit svar til Bent 
Kallehave i Panda-Nyl's 
nr. 4 1982. 

Du erkender, at B.K.s 
eksempler alle er re lev an Le 
for miljødebatten, dvs. for 
diskussionen om det leven
des trivsel og overlevelse, og 
at WWF skal oplyse om de 
økologiske konsekvenser af 
vigtige miljø-skader. 

Når jeg sammenholder 
disse to ting, kan jeg dårligt 
komme til andet, end at jeg 
finder det mildest talt inter
essant, at du som biolog kan 
mene, at B. K .s spørgsm~d, 
der jo kræver viden om 
dyrkning, natun~ns kreds
løb, stofskifte, økologi og 
planters og dyTs trivsel og 
overlevelse og for d)Tenes 
vedkommende adfmrd · 
ikke også er biologiske' 

WVVF bør ikke overse, at 
det i videste forstand er det 
pædagogiske og oplysende 
arbejde, det skyldes, nar der 
indkommer store beløb, og 
at det meget nemt kunne 
blive mere ved rnegct brede
re og mere alsidig oplys
ning, end den man hidtil 
har begrænset sig Lil. Det er 
de enkelte borgeres forsU10l-
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s;e og organiserede indsats 
og ikke bare det at stå sorn 
medlem i en eller flere fore
ninger og yde penge til eks
perter i samspil med fag
folks indsats, der er afgø
rende. Uden a\ baglandet er 
i orden, opnris ingen result.a
ter af betydning. Den enkel
tes forståelse, holdning og 
adfærd er skam ikke at. for
agte efter ruin mening. Og 
salget af sager og ting med 
pandaer på, børnoklubber 
og sodavand til de f1inke 
viser da også, at VVVv'F som 
organisation ikke gør dette. 
.Men i den sammenhæng er 
det svært at se konsekven
sen i ikke at ville tage 
B.K.s dybt alvorlige 
spørgsmål op også. Og der 
er da heller ikke belæg for 
en så unaturlig og ganske 
ensidig faglig holdning og 
afgrænsning af VvTVv'Fs 
oplysningsvirkefelt i forma
let, som du giver udtryk for 
det. Det var helt legalt, hvis 
foreningen havde haft for
maliscrede grænser da at 
følge sådanne. 

,Jeg vil indtil videre be
tvivle, at du med den hold
ning »tegner firmaet«. El
lers er jeg bange for, al 
mange med mig mener, vi er 
blevet medlemmer af en 
forkert forening. Det kan 

ger påpeger at noget er galt 
og man kan rette det sad an, 
løser jo ikke de grundlæg
gende årsager til at proble
merne opst.år. Biologerne l 
W\VF ser pil c\ enkelt om
rade l dyr, men årsagerne til 
problemerne er de samme. 
Nemlig et spørgsmål om 
meningsdannelse og sæd v a~ 
ne. For problemerne er jo 
vores (industrilandenes) 
overforbrug, der er sk:yld i 
forurening af jorden, sult og 
ødelæggelse af de underud
viklede lande, som dyrker 
luksusvarer til industrilan
dene i stedet for mad til 
dem selv. 

M. h. t. a\ føle sig frelst' 
H vis man kan laste nogen 
for at føle sig frelst, må det 
være de virksomheder, der 
betaler et lille (stort) beløb 
til WWF og dermed mener 
de har hjulpet forskningen 
og Verdensnaturfonden, for 
så at kunne forurene videre 
med god samvittighed. 
Bent l\Juus kan sagtens me-

næppe opretholdes sagligt, 
at spørgsmfll af den art, 
K.B. fremfører, ikke falder 
ind under WWFs regie. ,Jeg 
tror, mange vil være enige 
heri. 

Jeg tror virkelig, din 
holdning og dit forsøg pa en 
distinktion for en gangs 

ne at forurening ovcrfor
br~g og sult i u-l~ndene ik
ke har noget med WWF a\ 
gørco og a t lille Danmark 
ikke kan gøre noget alene, 
men hvad har man en vcr
densomfatlende organisa
tion til, hvis ikke for at 
samarbejde og udveksle 
ideer. 

Eksperterne kan ikke red
de naturen p3 jorden uden 
det almindelige menneske er 
medvirkende dertil. Hvis 
\VV/F mener at penge er 
nok så må vi ga andre ste
der hen. Til »græsrødderne« 

en ganske almindelig de
mokratisk opbygget fore
ning og ikke en kornitC, som 
vælger sig selv. 

Kan \V\VF overleve som 
ensidig oplysningskomite og 
pengeindsamlingskomitC? 

?vlcd venlig hilsen 
Kaj Pedersen 

Forhorlet af red. 

skyld skal søges i et øjebliks 
dillettantisk tænkning, 
blot indenfor den biologiske 
fagdidaktiks og WWFs 
område! 

Venlig hilsen 
,Jørgen Gry 

Forkortet af red. 

Supplement til »græsrødc 

Tak til Jørgen Gry og Kaj 
Pedersen for indlæggene i 
debatten. WWFs penge går 
faktisk ikke til eksperter 
men helt overvejende til 
konkrete lokale projekter. 

WWF har forsøgt a\ op
cl:yrke et felt, som andre har 
ladet ligge: at knytte direk
te kontakter til forretningH
livet og andre kredse af 
mennesker, hvis profession, 
indflydelse og viden kan 
udnyttes hurtigt og direkte 
til at afhjælpe nogle af de 
værste miljøfadæser som 
inkompetence, kortsyn eller 
pengemangel skaber rundt 
omkring i verden. Jeg me
ner, at denne strategi er et 
fornuftigt og effektivt sup
plement til andre nyttige 
initiativer, f.eks. græsrods-

bevægelser, fordi den i vid 
udstrækning udnytter et 
potentiel for naturbevarel~ 
se, som ellers ikke ville være 
blevet udnyttet. 

Jeg er enig med Jørgen 
Gry i, at vi tilsammen ved 
meget om den økologiske 
baggrund for mange af de 
miljøproblemer, Bent Kalle
have nævner i sit indlæg, og 
det skal vi udnytte. Men de 
økonomiske, politiske og 
sociale problemer, der ligger 
bag, er så spegede, at man 
let kan træde i spinaten, når 
man udtaler sig på fondens 
vegne, simpelthen fordi der 
er omstændigheder, man 
har overset. Det ville være 
den sikre vej til at. miste 
troværdigheden. 

Kan vi få nok facts på 



Kommentar til Verdensnaturfondens 
regnskovsprogram 
En hommentar til lVH'F's 
regnslwvsprogram 

Verdens regnskove er på 
hastig retur. Hvert minut 
borthugges eller afbrændes 
mellem 20 og 40 ha. Fort
sætter dette; vil de store 
sammenhængende regn
skovsområder med deres 
enestående og næsten uud
forskede dyre- og planteliv 
være forsvundet om 40 til 
85 år1). Dette er en fm-fær
dende tanke:. Forsvinder 
regnskovene, vil det ikke 
kun indebæn~ en alvorlig 
risiko for globale klimaæn
dringer, men vi vil ogsii for 
stedse have sagt farvel til 
nogle oplevelsesværdier og 
udnyttelsesrnuligheder, som 
de færreste kan gøre sig 
forestilling om. 

Som modtræk mod denne 
truende naturødelæggelse 
vil WWF 2 ) anvende 60 mil
lioner kroner til gennemfø
relse af et handlings
program, der tager sigte på 

at bevare så mange forskel
lige regnskovstyper som 
muligt 

At WWF vil gøre en indsals 
for regnskovene bør absolut 
p3.skønnes. Spørgsmålet er 
blot, om ovennæ.vnte hand
lingsprogram ogsa er til
strækkelig målrettet til vir
kelig at gøre noget effektivt 
for at bevare regnskovene. 

Dette mener jeg ikke er 
tilfældet. Man bevarer ikke 
regnskovene ved at oprette 
reservater. Regnskove lader 
sig ikke isolere som næse
horn og andre større d:yrear
ter. Hegnskovene er netop 
cnestB.ende i kraft af deres 
mangfoldighed og størrelse, 
og et effektivt handlings
program til bevarelse af 
regnskovene bør derfor tage 
direkte sigte pil at bearbej
de de kræfter, som er an
svarlige for, at rcgn:;kovc
nes størrelse reduceres. 

miske organisati01wr til at. 
afse de nødvendige midler 
til afhjælpning af de fatlige 
landes behor) for at udn:vtte 
regnskovene. Og det er. ikke 
millionbeløb, der skal afses, 
men milliarder af kroner. 

Tanken er næppe ny for 
WWF, men jeg vil alligevel 
indtrængende opfordre til 
seriøst at overveje de mulig
heder, der ligger for WWF i 
en egenproduktion og -dis
tribution af TV -film om 
regnskove som et delvist 
alternativ til det be;.;krevne 
handlingsprogram. H vor 
stor betydning har f. eks. 
Costea u 's TV -film ikke haft 
for bcskvttelsen af hvaler
ne? Og Sa har TV -film yder
ligere den charme, at de er 
lette at sælge og dermed vil 
kunne indbringe mange 
penge til gennemførelse af 
ønskede projekter. 

En globalt anlagt kam
pagne er efter min vm·de
ring den sidste chance for at 
redde de store regnskovs
områder. l gnorcres den 
og det er der selvfølgelig 

Debat 

risiko for·- må vi erkende, 
al der heller ikke på dette 
område findes den nødven
dige vilje til i et internatio
nalt samarbejde at løse et 
påtrængende globalt pro
blem. Tilbage har vi så kun 
at finde ud ar, hvorledes vi 
på den mest overbevisende 
made får forklaret vores 
børnebørn, hvorfor vi for 
vores ene arts skyld fandt 
det nødvendigt og accepta
belt at udrydde l million 
dyre- og plantearter. Det 
bliver sa sandelig ikke no
gen fornøjelig opgave. 

1) Oasen i rummet, VI"\VF 
') Panda-Nyt. maj 2/82 

Sven Aagaard 
biolog, cand.scient.. 
Kildevej 16, 4892 Keltin
ge 

at undersøge regnskovenes 
udnyttelsesmuligheder 

at undersøge livet i regn
skovene. 

Hvorfor går regnskovene 
tilbage? Det gør de, pri
mært fordi der i de pågæl
dende lande er en væsentlig 
økonomisk interesse i enten 
at udnytte visse af de træ
sorter, som findes i regnsko
vene, eller at høste den af
grøde, som kan fås, nar 
regnskoven afbrændes. Og 
aftagerne af produkterne er 
som ofte før de rige, ressour
ceforbrugende l-lande, 
hvortil ogsa et land som 
Danmark hører. 

Kritik af Panda-Nyt 

erne« 

bordet til at belyse en sag 
sagligt og udtrykke vor me
ning, skal vi gøre det. Vi 
har gjort det for sjældent, 
og det vil vi rette op på, 
blandt andet ved at trække 
på en større kreds, end vi 
hidtil har gjort. Hvad med 
et debatmøde? 

Bent Muus 

Over for dette kompleks 
af politiske og økonomiske 
interesser er der efter min 
vurdering kun et at gøre, 
såfremt man ønsker at be
vare regnskovene i deres 
nuværende form, og det er i 
lide og tiden er unægtelig 
ved at rinde ud at fit den 
økonomisk stærke del af 
verdens befolkning til at 
indse, at tabet af regnskove
ne vil være et uerstatteligt 
tab for menneskeheden, og 
et tab langt større end 
f. eks. tabet af de store kat
tedyr, som man i de senere 
år har gjort så store an
strengelser for at beskytte. 

Hvordan far man I-lande
ne i tale? Svaret. er TV. 
K u n gennem dette ene
sUtende internationale med
ie er der reel mulighed for i 
tide at fa sa mange menne
sker i tale, at disse igen \'il 
kunne pi virke de interna
tionale politiske og økono-

Jeg synes, det. er meget for
kert af redaktionen, at den 
de to sidste år ganske efter 
forgodtbefindende udskvder 
et hæfte af Pandanyt vCd 
blot at lade etuarelwtalog 
erstatte et af de 4 B.rlige med
lemsblade. 

Dette varekatalog ud
gjorde i 1981 hæfte nr. 4 af 
Panda-I\yt og i år hæfte nr. 
3/82. 

For en ordens skyld vil 
jeg nævne, at disse »sær
numre« har et andet for
mat, s;i vil rnan indbinde en 
række årgange, er dette me
get upraktisk. 

Med det kompetente re
daktionsudvalg, der repræ
senterer Panda-Nyt, skulle 
det vel nok være muligt at 
indfri forventningerne om 
fire faglige in·shæfter som 
tidligere præsteret? 

,Jeg henviser til DOF, der 
foruden medlemsbladet 
Fugle, medsender et tillæg 
med DOF salg' 

Jeg er ikke alene om at 
reue· denne kritik Lil fedak
tioncn. 

Panda-Nytsvarekatalog 
kunne udmærket ogsa frem
træde som et tillæg og me
get gerne i samme format. 

l modsat fald må man 
efter min mening hellere 
publicere, at Panda-Nyt 
kun vil udkomme med 3 
numre om året. 

Jeg finder det meget in
teressant at blive orienteret 
via Panda-Nyt om alle 
aktuelle problemer vedr. 
truede dyr, visse facts, så 
man kan vove sig ud i en 
debat i kamp for bedre vil
kår for mange dyrearter. 

Det er efter min mening 
vigtigt, at mest muligt 
aktuelt stof formidles gen
nem bladet. 

M ed venlig hilsen 
Birgit Andersen, Nærum 
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POSTBESØRGET AVIS 
Ari resseringen er udskrevet fra 
Verdensnat,Jrfondens med lemsregister 
på edb. 

Vedvarende ADAESSEÆNDRING 
bedes meddelt ti l postvæsenet. 
(Fiyttehlanketter fås på posthusene) . 

........................................................................................ 
Ratfiesia 

Fantastisk plante fra regnskoven 
e Årets naturmærke viser 30 ud
valgte planter fra regnskove i alle 
dele af troperne. De t ropiske regn
skove repræsenterer formodentlig 
verdens mest artsrige plantesam
fund, desuden er regnskoven den 
vegetationstype, hvor der findes 
den mest forskelligartede flora, 
med meget ejendommelige plan
ter. Det er derfor umuligt med et 
udvalg på 30 at give et blot nogen
lunde dækkende billede af dette 
mylder af former, men de illustre
rede planter er udvalgt, så man ser 
de vigtigste typer, store og små 
træer, buske, skovbundsurter, og 
de mere specielle regnskovslivsfor
mer som slyngplanter (lianer), 
snylteplanter (parasitter ), planter, 
der vokser på stammer og grene af 
store træer (epifytter), og forskel
lige former for insektædende plan
ter. 
e En af de mest fantastiske plan
ter fra regnskoven er nok snylte
plante-slægten R a{flesia. Den stør
ste art i denne slægt, R a{flesia ar
noldii, der ses midt på udsnit tet af 
årets naturmærker, blev fundet af 
Dr. J oseph Arnold og Sir Stam
ford Raffles under en rejse i Suma
t ras regnskove i 1818. Raffles, der 
er mest kendt for at have grund
lagt den vigtige havneby Singapo
re på spidsen af Malakka-halvøen, 
havde været generalguvernør på 
Java, mens denne ø var i engelsk 
besiddelse. 1 1818 var hans arbejde 
i SØ-Asien ved at være afsluttet , 
og han fik da lejlighed til at dyrke 
sin store interesse for Indonesiens 
natur på rejser til afsides egne. 
e Raffles og Arnold havde svært 
ved at sikre deres imponerende 
nye fund fra Surnatras regnskove; 
R a{flesia-blomsten var omkring 90 
cm i diameter og vejede næsten 8 
kg. Men blomsten blev tegnet om
hyggeligt, og konserveret så godt, 
som det var muligt, blev den sendt 
t il London til nærmere studium. 
e R a{flesia er en slægt af snylte
planter, hvor kun blomsten stik
ker frem fra værtsplanten. Den er 
udbredt i regnskovene i Indone
sien og Filippinerne. På grund af 
deres skjulte vækst og blomsternes 
størrelse kender man ikke meget 
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t il deres biologi, og man har kun et 
ufuldstændigt billede af, hvor 
mange arter, der findes, men tallet 
ligger nok et sted mellem 5 og 15. 
På Sumatra findes arterne med de 
største blomster, omtrent en meter 
i diameter. De uudsprungne blom
ster minder mest af alt om et stort 
kålhoved . Alle arterne snylter på 
slyngplanter t ilhørende vinfami
lien, i hvis stængler de vokser som 
et trådet, svampeagtigt væv. Hist 
og her på værtsplantens overflade 
bryder det svampeagtige væv 
igennem og danner store blom " 
sterknopper . Blomsten åbner sig 
med 5 store bægerblade, der folder 

Rafflesia 
FoLo: WWF 

sig ud og afslører den store kruk
keformede blomst. Blomsterne er 
enten hanlige eller hunlige, og me
get tyder på, at planterne er enten 
rene han- eller hun-planter. De 
åbne blomster udsender efter man
ge samstemmende iagttageres ud
sagn en lugt af råddent kød, og 
det må antages, at den kødfarvede 
og ildelugtende blomst efterligner 
et ådsel i fremadskridende forråd
nelse. Formålet med dette må væ
re at t iltrække bestøvende insek
ter, især fluer, der da også i stort 
t al er set søge ind i blomstens ind
re. Med kun et køn i hver blomst 
er bestøvningen naturligvis ekstra 
kritisk. 
e Efter bestøvningen vokser frugt
anlægget i hunblomsten op til en 
stor , kødet , bæragtig frugt med 
talrige, bittesmå frø. Man ved ik
ke, hvordan frøene spredes, eller 
hvordan de spirende frø er i stand 

t il at trænge dybt nok ind i værts
plantens væv, således som det er 
nødvendigt for, at en ny værts
plante kan inficeres. Men meget 
tyder på, at de spirende frø kun 
kan trænge ind i en ny værtsplan
te gennem beskadigede steder i 
barken, og at store, trampende 
pattedyr, for eksempel vildsvin, 
elefanter eller sumatra-næsehorn, 
er ansvarlige for dette. 
e D er er således stadig mange gå
der i forbindelse med disse mærke
lige planter, der også er stærkt 
truet af skovhugst og udryddelse 
af de dyr, der form odent lig er an
svarlig for deres spredning og nye-

tablering. I den seneste røde data
bog for truede planter , udgivet 
med støtte fra Verdens
naturfonden, er der forelagt en 
plan for udforskning og fredning af 
en række voksesteder for R a{{lesia 
på Sumatra. R a{flesia arnoldii, 
den største art, formodes at fore
komme i fem små reservater på 
Sumatra. 
e Verdensnaturfondens naturvi
denskabelige afdeling har udtalt, 
at et sådant projekt er af stor in
teresse, både fordi det vil belyse 
bevarelsen af en enkelt art og dens 
samspil med omgivelserne. Måske 
vil en heldig gennemført regnskov
skampagne i 1983 være med til at 
sætte gang i netop dette fascine
rende projekt? De kan bidrage t il 
kampagnens succes ved at købe 
Årets Naturmærke 1983. 

I b Friis 




