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Hvad har et dækfirma 
med regnskoven at gøre? 

• 

Gislaved dæk fremstilles hovedsageligt 
af naturgummi hentet i regnskoven. 
Uden regnskov ingen gummi. Uden 
gummi bliver man nødt til at fremstille 
dækkene i syntetiske materialer, der 
forurener og er til stor skade for 
naturen. 

Derfor støtter Gislaved regnskovens 
bevarelse. Der er naturligvis tusinde 
andre gode grunde til at bevare regn
skoven. Vi kan kun tilslutte os dem alle. 
Det er nemlig mennesker, der fremstiller 
Gislaveds dæk. Mennesker, der også 
skal leve her på jorden. 

Gislaved 
-en naturlig kontakt til vejen. 

Gislaved 



Forsiden 

Sælerne i de danske faJvcmde er 
ved at komme sig efter sidste års 
sæl død. Forskerne regner med, at 
sælerne i løbet af de kommende ti 
år vil være lige så talrige som før 
sældøden - der kostede omkring 
60 pct. af dem livet. WWP Ver
densnat~ujonden har et sæ!pro
jekt, som giverforskerne ny viden 
om sælerne - læs om projekt-re
sultateme på side 4. 

Vor dejlige Jord 
Derkunne være så dejligt på jorden- men vi er i }ii/d gang med at øde
lægge den. Vi trækker i virkeligheden tæppet væk under vores egen eksi
stens, når vi udlydderplant e- og dyrearteJjiJJ:fit!cl t1yk i disse år. Læs om 
nogle cifkonsekvenseme afden.ne masse-udlydde/se i cmik/en på side 12. 
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Det mener WWF Verdensnaturfonden: 

orden 
forarmes 
Jorden bliver fattigere . Hver dag mister kloden 
mindst en af sine kostelige dyre- og plantearter. 
Det er ligesom en bankkonto, hvor indehaveren 
hver dag hæver lidt af kapitalen. 

Men til forskel fra bankkontoen, hvor man 
kan hæve til sidste dag, vil Jorden ikke eksistere 
som levende planet indtil den sidste an er forsvun
det. Ingen ved, hvornårJorden ikke kan holde den 
økologiske balance mere. 

Vi er hele tiden med til at forarme vores pla-
net. 

Et eksempel: Indtil1981 fandtes der i tusindvis 
af forskellige grønsagssorter i EF-landene. Men så 

l 

besluttede man i EF at forbyde salget af grønsager, 
der ikke fandtes på EF s fællesliste. Med et slag for
svandt mere end 2000 - to tusinde - grønsags-sor
ter fra EF-landene. De levede ikke op til EF-regle
mentet. Rationaliseringen betød en forarmrung af 
det gen-materiale, der lå i at have så mange for
skellige slags grønsager groende over hele Euro
pa. 

På sarrune måde er det gået med en lang ræk
ke dyrearter. Vi bevarer kun de varianter, som vi 
har brug for lige nu. 

Det er ikke nok at gelTilne frø af de forskellige 
plante-arter i gen-banker dybt under jorden. Plan
terne skal gro i deres naturlige omgivelser, så de 
kan ændre sig efter forholdene på voksestedet. På 
den måde vil naturen sørge for, at de stærkeste 
overlever. 

Ellers er bankkontoen en dag tom. Jorden vil 
ikke længere være en oase i ru1TI111et. • 
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Sidste års sældød, der kostede godt 60 pct. af de 
danske sæler livet, er heldigvis et overstået 
kapitel. De stærkeste overlevede, fik stærke 
unger- som også har overlevet de kritiske 

sommer- og efterårsmåneder - og i dag må man 
konstatere: De danske sæler har det godt igen 

Af Arllle-,1/arie ,lfikkelsen 

H
avets rolige 0\·erOade 
brydes pludselig af et 
morkt, rundt hO\·ed . Et 

par store, sjælfulde øjne kigger 
nysgerrigt direkte på b;klen med 
mennesker, der endnu ikke har 
fået oje på noget som helst. Sæ
len. for sådan en er det, nærmer 
sig forsigtigt. Ar\'ågen, parat til at 
fors\'inde i havets dyb, nærmere 
og nærmere. Så får menneskene 
i båden oje på sælen. De peger, 
råber ·Se· med hoj rost - og så er 
sælen borte. 

Sådan ople\·er mange menne
sker sæler i elanske fatYande. 
Sælerne, der har været fredet si
den 19- 6, er ikke så sky mere. 
Især de unge sæler er nysgerrige. 
Hvis man opholder sig i nærhe
den af en sandbanke, hvor sæ
lerne holder til, kan man let bli\·e 

Sælem e er specielt sårbare ouer
forfors~yrrelsel; når de har små 
unge1; der er helt afhæ ngige af 
moderens mæ lk for at oærleue. 

4 
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udsat for en ·inspektion· af den
ne karakter. 

Jamen, er der da 01·erhoveclet 
fle re sæler tilbage i de elanske 
farvande efter sidste års massi,·e 
sygdomsangreb? Vist så, er sva
ret fra sæl-forskerne. Allerede i 
år e r sælbestanden ,·okser igen, 
o& optimisterne regner med, at 
de har indhentet det tabte terræn 
i lobet af de næste ti år. 

Se på sæler 
Der er godt 3500 spættede sæler 
i de elanske farvande. 900 holeler 
til i Vadehavet, 600 i LimfJorden, 
160 i Østersøen og 1900 i Katte
gat. Tallene er ca-tal. På kortet 
kan du se de steder, hvor sæler
ne yngler og går op på sandban
ker for at hvile sig og slikke sol
skin. 

- Der er intet i vejen for, at inter
esserede kan se på sælerne, siger 
W\xrFs sælekspert, Svend Tou
gaarcl, der især arbejder med Va
dehavets sæler. Det skal bare gø
res på den rigtige måde. Sæler er 
sky dyr - selv nu snart 15 år efter 
fredningen -og derfor skal sæl
kiggeri ske med forsigtighed. 

-Men opfører man sig rigtigt i 
nærheden af sælbankerne, kan 
man komme hjem med en 
fantastisk natlll·oplevelse uden 
at have forstyrret sælerne. 

Det synspunkt deler Svend 
Tougaarcl med Ebbe Bøgebjerg, 
Vildtbiologisk Station. 

-Sæler er tiltrækkende dyr, og 
lader man dem blot i fred i de 
måneder, hvor de yngler og un
gerne er små, kan man let dyrke 
·sæl-turisme·, siger Ebbe 13oge
bjerg. 

Trusler mod sæler 
Da sælcloelen sidste forår rasede, 
var aviserne fulde af domme
dags-beretninger, der tog som 
udgangspunkt, at forureningen 
var arsagen til sygdommen, at 

Derfl n des også g råsæ/er i Danmark. De er noget større end de spælle
de sæler- og de yngler ikke i danskefmvcmde. 

Sælerne har brugforfredelige kyststrækninge1; sandbanker m.m., 
hvor de kan gå op på land ogføcle deres unger og sole sig. 
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forureningen havde nedbrudt 
sælernes naturlige modsrands
dygtighed og dermed var indi
rekte årsag til , ar sælerne døde, 
og at sældøden kun var begyn
delsen til enden: Mennesket 
stod som de næste på listen. 

- Sygelommen var en virus
sygdom, og der er intet der tyder 
på, at den var menneske-skabt. 
De stærkeste sæler overlevede 
og har givet deres egenskaber vi
dere til afkommet. Resultatet vi l 
blive en sund og stærk sælbe
stancl. Man kan godt sige, at den 
slags sygdomsangreb er natu
rens måde at luge ud på, siger 
Svend Tougaarcl. 

- Det virker måske brutalt og 
uvenligt at se sådan på det, men 
hvis man virkelig vil gøre noget 
for at bevare natLiren -og i dette 
tilfælde sælerne-er man nødt til 
at være usentimental. I naturen 
overlever de stærkeste, og selv 
om vi kan have mistanke om, at 
antallet af døde sæler måske var 
højere, fordi havmiljøet er bela
sret af forurening, så gælder 
princippet alligevel: De stærke
ste individer har overlevet, og 
dermed har naturen valgt de ek
semplarer ud, som kan klare det 
mere belastede miljø. 

Ebbe Bøgebjerg tilføjer, at for
ureningen på længere sigt godt 
kan gå hen at blive en trussel 
mod sælernes fremtid i elanske 
farvande. 

-Men heleligvis viser de sene
ste undersøgelser af havforure
ningsgraden , at der er ved at ske 
en svag forbedring, og der er jo 
også godt for sælerne, siger Eb
be Bøgebjerg. 

Sælarier 
Flere steder i Danmark er der sæ
larier, hvor sæler, der er blevet 
fundet ·forladte• på stranden -
de såkaldte hylere - bliver ind
leveret og lever en tilværelse i 
fangenskab. Her studeres de af 



• 

forskere - og nyeles af tusindvis 
af turister. 

- Vi har naturligvis lært en 
masse om sælernes adfærd i sæ
larierne- men dyrene er selvføl
gelig stærkt præget af, at de be
finder sig i fangenskab, siger 
Svend Tougaaard, der har stået 
for sælariet i tilknytning til Fiske
ri- og Søfartsmuseet i Esbjerg si
den det blev oprettet i 1970'erne. 

-Vi har bl.a. fundet ud af, at de 

Når sælerne hviler sig på sandbankerne, 
løfter de hele tiden hovedet for at se om nogen fare 

nærmer sig. Hvis alt ser mligt ud, sænker de 
hovedet igen. Men hvis der er fare på færde, 

søger de hurtigt ned i havet igen . 

ægte hylere- dvs. sæl unger, der 
vitterlig er forladt af deres mødre 
-ofte er svagelige individer, der 
f.eks. er født af førstegangs
mødre eller af svage moclre, og 
som sådan er sorteret fra af na
turen. 

Den anclen gruppe hylere, 
som bliver indleveret til sælarier
ne, er unger, som ikke er forlad
te, men hvor moderen holder sig 
borte, fordi der er mennesker i 
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nærheden - som venter på, at 
moderen skal dukke op, så de 
kan se, at ungen ikke er forladt! 

- Derfor siger vi til folk, at de 
skal skynde sig bort, hvis de får 
øje på en ·forladt· sælunge. Det 
er langt det bedste, siger Svend 
Tougaard. 

Fiskerne og sælerne 
Der har været luftet mange syns-

punkter omkring forholdet mel
lem kystfiskerne og sælerne. I 
sagens natur er de to parter 
konkurrenter om de fisk, der hol
der til i de indre fatvancle, og det 
har da også i ticlens løb givet an
ledning til en del skærmydsler. 

- Det kan nok ikke være an
derledes, siger Ebbe Bøgebjerg. 
lvlen heldigvis har fiskerne en 
god forståelse for problemets 
karakter, og de giver såmænd 
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gerne plads ror sælerne, bare de 
ikke odelægger deres fangst el
ler redskaber. 

- Selvfolgelig kan der være til
fælde, lwor en sæl specialiserer 
sig i ruse-fiskeri. eks. odelægger 
ruserne for at få fat i indholdet, 
men så kan fiskeren få tilladelse 
til at aflh·e dyret. Det er nemlig i 
næsten alle tilfælde et bestemt 
individ, der får denne for fiske
ren så kedelige vane. Det er også 
vigtigt at f~1 dyret fjernet, inden 
der er andre sæler, der får lært, 
hvordan man skaffer sig et let 
mål rid. 

- Som regel opstår der ellers 
kun problemer, lwis fiskerne 
sætter deres fangstredskaber op 
i nærheden af ynglepladserne, 
fortæller Ebbe Boge bjerg. Sæler
n~ jager de fisk , der er til stede
og det er jo som regel de fisk, der 
er flest af. Ofte er det fiskearter, 
der ikke interesserer fiskerne. 
Derfor er del sjældent, at fisker
ne opfatter sælerne som de helt 
store syndere. 

De ser jo 1111ægteligt 11 imodståelige ud, sådanne nJfødte sæli 1nger. Men m a n skallade dem ligge. Hvis 
de erJårladte, er det svage individe1; som na111ren har sorteret fra. De vil ikke kunne overleve i na111ren 
-og det betyder i bedstefald en eksistens i el sælarie. 
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Plads til sæler 
Er der plads til sæler i de elanske 
fan·ancle i fremtiden? Eller må ,.i 
se i ojnene. at også disse dejlige 
dyr skal fors,·incle ud af ,·ores na
lllr? 

-Det er ganske enkelt en poli
tisk beslutning, mener s,·encl 
Tougaarcl. H,·is ,-i ønsker sæler 
som en del af vor hjemlige fauna, 
skal vi neelsætte foru reningen af 
haver, sørge for godt beskyttede 
reservater, lwor sælerne har fred 
i yngletiden, og lade være med at 
drive jagt på dem. 

-Vi ved i dag så meget om sæ
lerne-og takket være \'V\ '\!F Ver
densnaturfondens projekt Vade
havets Sæler får vi hele ticlen ny 
viden - at vi stort set seh· kan be
stemme, lwor mange sæler vi ,-j) 
gøre plads for. 

-Sælerne er en del af den tra
ditionelle danske fauna. Lad os 
sørge for, at den rigtige politiske 
beslutning bliver truffet - for 
hvem har ikke lyst til at se sæler
ne boltre sig i deres rette ele
ment, vort hjemlige hav' • 

Hvis du vil se på sæler i na
turen, skal du folgedisse reg
ler: 

- Jærm dig forsigtigt sæ
lerne. Ingen pludselige be
vægelser. Sælerne løfter ho
vedet og kigger sig omkring 
med fa minutters mellem
rum. Hvis de ikke falder til ro 
ind imellem, er du for tæt på. 
Træk dig forsigtigt ti lbage. 

- Hold dig fra sælbankerne 
i yngletiden, dvs. fra begyn
delsen af juni og til midten af 
august. Ungerne skal have 
fred til at die, og det får de 
ikke, hvis moderen skræm
mes væk af mennesker. 

-Tag en god kikkert med
så behover du slet ikke kom
me så tæt på sælerne. 

- Hvis du er i båd i et om
rade, hvor der er sæler, så 
prov at synge eller spille 
dæmpet musik. Sæler er som 
sagt nysgerrige, og især 
ungsæler er kendte for at 
nærme sig, hvis de ser eller 
hører noget, som er usæd
vanligt. Men husk - ingen 
pludselige bevægelser, så 
forsvinder sælen igen. 



En uventet arv er en dejlig salt
vandsindsprøjtning, som gør det 
muligt at komme i gang med nye 
projekter hurtigere, end vi hav
de regnet med. Og det er altid en 
stor tilfredsstillelse, for vores 
projekter er ofte re'uet mod true
de dyr, planter eller miljøer, som 
er stærkt truede, siger general
sekretær Vibeke Skat-Rørdam. 

I sidste øjeblik 
-Det gælder f.eks. det projekt, vi 
samler ind til i øjeblikket. Det går 
ud på at beskytte de sidste rester 
af den vestafrikanske regnskov, 
som ligger i nationalparken Ta"i i 
Elfenbenskysten. Området er 
uvurderligt, fordi der her lever 
hundredevis af dyre- og plante
arter, som ikke fineles andre ste
der i verden. 

-En arv ti l \Xf\X!F Verdensna
turfonden er med til at sikre 
fremtiden. Det har mange ind
set. Selvfølgelig er det godt, at 
der er nogen, der tænker på de 
herreløse katte og hunde, og det 
er der også mange, der gør. Men 
vi tænker på alle de dyr og plan
ter, der fineles på Jorden. Det er 
da også begrundelsen for, at 

LEVENDE NATUR ~ _____ 
1 

WWF 

Vi mver ikke jorden fra vore forældre, vi lt1ner den af vore børn. 

En arv til WWF 
er en hånd 
til fremtideri 

En arv giver WWF mulighed for at sætte 
redningsaktioner igang 

mange testamenterer deres for
mue helt eller delvist til WWF 
Verclensnaturfonden, tilføjer Vi
beke Skat-Rørclam. 

Derfor arv til WWF 
Konsul Børge Hansen- formand 
for \XI\X!fs udvalg for arv og fon
de - er en af dem, som har be
tænkt \XfWF i sit testamente. 

-Det var sent, vi fandt ud af, at 
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vor Jord er ved at være nedslidt. 
\V\VF har været klar over proble
met lige fra begyndelsen, og fon
den har altid gjort et stort og mål
rettet arbejde, siger konsul Bør
ge Hansen, der har gjort en stor 
indsats for \V\X!F gennem mange 
år. 

- Fremtiden er det vigtigste. 
Den skal sikres til glæde for vo
res børn/børnebørn og okle
børn, og det mener jeg gøres 
bedst ved at støtte \Xf\X!F Ver-

densnaturfonclen, slutter konsul 
Børge Hansen. 

-Selvfølgelig er der mange in
stitutioner, der beder om penge. 
Men vi adskiller os fra de fleste 
ved at være registreret som inter
national hjælpeorganisation. 
Det betyder, at arv til fonden kun 
belægges med 12o/o arveafgift, 
forklarer Vibeke Skat-Rørclam. 

Men WWF Verdensnaturfon
den adskiller sig også på anclen 
vis.-Ved at tænke globalt. W\Xff 
arbejder for, at Jorden også i 
fremtiden skal være en frugtbar 
planet med masser afliv. Men for 
at sikre dette, må der gøres en 
stor indsat nu, og deL kræver 
mange penge. Derfor er en arv
stor eller lille- altid en kærkom
men hjælp til vores arbejde med 
at bevare verdens naturområder 
og ressourcer, slutter Vibeke 
Skat-Rørclam. 

Advokatbistand 
H vis du er interesseret i at vide 
mere om, hvorelan man opretter 
et testamente, kan du tale med 
din advokat eller få en gratis og 
u forpligtende snak med \V\XIF 
Verdensnaturfondens advokat. 

• 
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Jordens grønne guld: 

Re koven 
• 

Ingen steder på jorden findes der så store rigdomme som i regnskoven. Og det er 
vel at mærke rigtige rigdomme. Mad som mennesker og dyr kan fylde maverne 

med og medicin til at helbrede kroppen med. Regnskoven er J ordens grønne guld 

M
ed en mægtig knagen 
og bragen styrter et af 
regnskm·ens træer om. 

Motorsavene tier. Træet har 
knækket og ødelagt masser af 
sn1å træer og buske i sit fald, og 
hvor det før stod og kastede 
skygge, er der nu åben himmel. 
Endnu et stykke regnskov i Afri
ka er åbnet. 

En lille d\·ærghjort misser med 
øjnene i det skarpe lys og træk
ker sig tilbage til den resterende 
skovs beskyttende plantedæk
ke. Et øjeblik efter lugter den 
rog: logle mennesker er ved at 
brænde et stykke regnskov af, så 
de kan bruge jorden til dyrkning. 
Dværghjorten flygter dybere ind 
i skoven. 

Et øjeblik efter brager det atter 
i skoven: En af Afrikas sidste 
skovelefanter trænger gennem 
skoven på flugt fra en flok kryb
skytter , der er ude efter dens 
stødtænder. Den lille hjort flyg
ter atter - men nu begynder det 
at kn ibe for den at finde et sted at 
flygte hen. 

Der er ikke mere uforstyrret 
skov at være i. Dværghjorten, 
der kun fineles dette ene sted i 
hele verden, har ikke længere et 
sted at le,·e, og derfor dor den. 
Og da den er den sidste af sin art, 
er arten hermed uddød. Vi har 
udslettet endnu en dyreart. 

Tai National Park 
Det er selvfølgelig kun et eksem
pel. ~ len det er et realistisk ek
sempel, og selv om den lille 
dværghjort i Ta·i National Park, 
som historien tænkes at foregå i, 
stadig le,·er i bedste velgående, 
har den måske ikke langt igen. 

Ta·i National Park ligger i El
fenbenskysten i Vestafrika , og 
det er en af de sto rste sammen-

Aj Anne-Marie ,l/ikke/sen 

Når el træfalder omkuld i regnskoven, bliver del 
straks omsat og indgår i skoveJ/S økosystem. Regnskovens 

rigdom m e er p! a nierne. Iler el kig ned cif Han a floden 
i Tai" National Park. 

lO 

hængende regnskove, der er til
bage i Afrika. Den er også en af 
de mest arts-rige skove i verden. 
Af de 1300 højere plantearter i 
området er de 150 endemiske -
dvs. at de kun fineles i Ta·i og in
gen andre steder på jorden. 



Det samme gælder en lang 
række fugle og pattedyr. 131.a 
den lille (1\'ærghjorr, j entinks 
dværghjort. Området blev gjort 
til nationalpark i 1972 og der s rå r 
opført på UNESCOs liste over 
Verdensarv-områcler. 

Redningsplan 
lVIen selv on1"Ta·i har været fredet 
i 17 år , srår området alligevel i fa
re for ar blive ødelagt. De om
kringboende mennesker ·æder• 
sig langsomt ind på skoven, 
krybskytterne går på jagt, den il
legale minedrift efter guld og an
dre ædle mer<tller foregår næ
sten u hindrer og træerne fæleles 
for at blive brugt til husbyggeri 
og brændsel og for at skaffe 
plads til agerbrug. 

Derfo r har \XI\Vf Verdensna-

rurfonden sammen med myn
dighederne i Elfenbensk ysten 
starret et projekt, der skal sikre 
dette enestående område for 
fremtiden. 

Projektet omfatter en forvalr
ningsplan, der skal sikre at om
råder beskyttes samticlig med, at 
de mennesker, der bor i og om
kring Ta·i får mulighed for at le\·e 
der, uden at skoven ødelægges. 

Planen omfatter: 
-En effektiv afgrænsning af na

tionalparken 
- Oprettelse af vagtpatruljer, der 

skal beskytte skoven mod 
krybskytteri, fældninger, mi
nedrift m.m. 

-Uddannelse af lokalbefo lknin
gen, så de kan udnytte skoven 
uden at ødelægge den • 
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Nogle afcifi·ikas sidste skovelefanterfindes i Taf National Park 

Hjælp regn
skoven og 
Projekt Tai: 
Regnskoven er hjemsred for 
over halvdelen af allejordens 
dyre- og plantearter. l øjeblik
ket udrydder v i l dyre- og 
planteart i rimen .. ÅJ·ligr fældes 
der regnsko\·, der svarer r il 3 
gange Danmarks størrelse. 

Der er ikke for sent ar gribe 
ind og få standset denne ulyk
salige udvikling - endnu. lVIen 
det haster. \XI\XIF Verdensna
turfonden har tager adskillige 
initiativer for at redde værdi
fuld regnskov i de lande, hvor 
der er regnskov. 

Er af projekterne er Ta·i Na
tional Park, som er er af de sid
ste større regnskovsområder i 
Vestafrika. \XI\XIF har udarbej
der en redningsplan for natio
nal parken. En redningsplan, 
der kan sikre området for 
fremtiden. 

Men det koster penge -
mange penge. Vær med til at 
sikre Ta"i National Park. 13enyt 
\·enligst der vedhæftede giro
kort, send pengene på check 

eller på giro 5 00 20 01. lvlærk 
kuvert eller girokort TAI Natio
nal Park. 

PS. Som tak for bidrag på 100 
kroner eller derover får du et 
badge med teksten ·Hjælp 
regnskoven - reel Ta·i National 
Park·. Hvis du støtter med 500 
kroner eller derover, får du en 
florT-shirt med samme tekst. T
shirten fås i fire størrelser - på 
girokorter kan du sætte mærke 
udfor den størrelse, du ønsker. 

Gaver og bidrag til WWF kan 
trækkes fra i den skarrepligtige 
indkomst (jfr. ligningslovens 
paragraf 8A) Husk at skrive d ir 
medlemsnummer på girokonet 
-nummerer står bag på bladet. 

Takjor hjælpen. 



• 
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S 
omme tider gør vi det for at 
få en ejeblikkelig profit. I 
andre tilfælde blot for sjov: 

Vi soleler med samme glade en
folclighecl som fu lde langtursma
troser på landlov. 

F s generalforsamling vedtog 
i 1982 en smukt klingende erklæ
ring. der kunne kaldes Naturens 
Frihedsbrev. Enhverform for liv 
er eneståe11de og skal respekteres 
ttansel dets værdifor menuesket. 
Og dog mener mange folkeslag 
og deres regeringer ar have ret til 
at forbruge uden at tænke pa, at 
regningen skal betales af vore ef
terkommere - i alle led. 

En farlig udvikling 
Nøgleord i den videnskabelige 
debat er ·Tabet af den biologiske 
diversitet•, "Genetisk erosion· og 
·Den skrumpende genpulje·. 
Sagt på jæmt dansk: Vi er blevet 
stadig mere sårbare i takt med 
eksproprieringen af de vilde dyr 
og planters levesteder og fo ræd
lingen af huselyr og nyttevæk
ster. Den grønne revolution har 
ikke udelukkende været til ,·el
signelse. 

De nye højtydende afgrocler 
er gode. Men det kan gå grueligt 
galt, sygelomme og insektangreb 
spredes som en løbeild, netop 
fordi alle planter på marken er 
ensartede, som snydt ud af næ
sen på hinanden. Der er ingen 
varianteter med naturlig mod
standskraft. 

Vejen frem er klar. Landbru
gets visioner kan opfyldes, men 
kun, hvis vi bc,·arer de leveste
der, hvor vilde arter tri,·es. 

Problemet vil blive større i 
fremtiden, hvis clri,·huseffekten 
virkelig får klodens temperatur 
til at stige flere grader- og æn
drer neelborsforholdene til 
ukendelighed. I så fald må plan
teavlerne hente råstoffet til deres 
fo rædlingsarbejde i genbanker
ne. For ude i naturen er der jo 
op horsudsalg for mange arter og 
varianter, der kunne have beri
get os. 

Nordisk genbank 
I den skanske universitetsby 
Lund, fineler vi den noreliske 
bank, hvis fornemste opgave er 
at sikre landbrugets og ha,·ebru
gets plantegenetiske ressourcer. 
Al den forskellighed ,.i har kastet 

De gy/due løveaber blev reddet på målstregen: For k11nlO å r siden var der kun godt 100 tilbage i hele verden 
- i dag er der omk1ing 500. 

vrag på i det daglige, men kan vi
se sig nyttig i det fremticlige for
æcllingsarbejcle. 

Ovre i Lund har forskerne frø 
af de allerfleste gamle landracer 
på køl. Rug, hvede, havre, byg 
og fodergræsser fra Danmark, 
Norge, Sverige og Finlandligger 
i et langt tørt vinterh i med minus 
20 grader. 

Planteforskere kan også re
k,·irere gamle roer, ærter og an
cire bælgplanter, som venter på 
at få en renæssance. For ikke at 
tale om jordbær og stikkelsbær
og frugttræer som kirsebær, 
blommer, æbler og pærer, der 
ikke rigtig egner sig til fro-forme
ring. De bliver podet. J\lan bru
ger selvsagt også den forfinede 
meristem-teknik, hvor skudspid
ser af moderplanten giver hun
clreeler af nye, men ganske ens
artede stiklinger eller aflæggere. 

,l/en sæt nu, at den noreliske 
genba11k rammes cif strømsvigt? 
Del er usctndsynligt, men dog ikke 
helt 11m11ligt, og de1jor har for
skerne lagt d11ble1ter afalt detuer
stallelige materiale i ncllurens eget 

Strandkålen er en typisk vild 
sta mfonn Iil en kultiveret plante: 
Håreifør med stor modstands
kraft ove1jor sygdom m e. 
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!..>øleskab. Frøgemmes i en forladt 
kulmine på Svalbard, hvortempe
raturen året mndt ligger på 3, 7 
minusgrader. Delle sikkerhedsla
ger er helt uafhæ ngig cif elektrici
tetsforsy n i n gen . 

Genbanken har ikke ube
grænset lagerkapacitet og må 
prioritere sin indsats. Imeressen 
samler sig især om nytteplanter 
fra Norclen's landbrug og have
brug. Resten af floraen må andre 
tage sig af. 

Vi har et medansvar 
-Vi føler medansvar og en af vo-

res fornemste opga, ·er er netop 
at be,·are de vilde planter, ikke 
bare som ojenlyst, men også til 
brug i forskningen og undervis
ningen, siger professor Ole l Ia
mann, der i sommer blev elirek
tor fo r Botanisk Have i Koben
havn. 

Den boraniske have i Køben
ham fik i fJor takket være gaver 
fra den private Veluxfond ,et 
,·ævskultur-laboratorium, som 
mestere merisrem-teknikken og 
kan gemme de spæde plantespi
rerved meget lave temperaturer. 

Det er adjunkt Peter Krog
strups særlige domæne. Han ar-



bcjder bl.a. med mikroformering 
og kryopræservering (nedfrys
ning) af nordiske planter, og det
te arbejde kan b live et element i 
en fremtidig genbank, påpeger 
Ole Hamann. 

Botanisk Have er stærkt enga
geret i forskning omkring træer
ne på t\lascarenerne, det vil sige 
øerne t'vlauritius, Rodrigues og 
ReLmion m.fl., som ligger i Det 
Indiske Ocean nær Madagascar. 

Lysegrønne øer 
Danske forskere kan vilterligt 
gøre oerne lysegrønne med stik-

linger af rodrigueske skovtræer, 
som næsten er forsvundet fra 
den vilde natur. 

l flere år har W\XIF Verdensna
turfonden støttet er projekt, der 
sigter på at beskytte og bevare 
den hjemmegroende p lante
vækst på Roclrigues. Karen 
Thingsgaarcl, botanikstuderen
de på Københavns Universitet, 
blev udsendt som frivillig og fik 
k orrlagr en stort set ukendt flora i 
de alt for små naturreservater. 
togle træer var næsten udtyd

clede, der stod blot tre-fire O\·er
stanclere tilbage, de sidste af de
res art i hele verden. Karen 
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Thingsgaard sendte frø hjem, de 
spirede og blev så brugt som 
moderplanter til meristem-for
mering. 

Det ble\· til små træer i slægt 
med ibenholt og hibiscus. 

W\VFogEF 
Sidelobende med W\VFs projekt 
er vandforsyningsekspcrter, be
talt af EF, godt i gang med at un
dersøge, hvorelan Rodrigues at
ter kan få skove. Genetablerin
gen af vegetationen er en nod
vendighecl. Problemet er blot, at 
disse forstfolk stort set er ligegla-

de med, h\·ad der bli\·er plantet. 
l loveelsagen er , at det går hur
tigt. 

Der et· altså en vis risiko for, at 
Rodrigues får nyplantet austral
ske eucalyptus, som kan buldre 
op i en fart, og ikke akacier, 
ibenholt og hibiscus med rodder 
i oens egen fortid. 

- Uneler alle omstændigheder 
har vi lært meget af pi lotprojek
tet på Rodrigues. Det viser, at bo
taniske haver kan gøre en stor 
indsats for bevarelsen af tropi
ske vækster, som ikke kan gem
mes hen i genbankernes frost
boxe. Fro fra mange af planterne 
i regnskoven tåler ikke ku lde og 
mister under alle omstændighe
der spireevnen i løbet af forbløf
fende kort tid. De har ikke haft 
brug for at udvikle de egenska
ber, som alle nordiske væskster 
får i arv. 

Mumiehvede er fup 
I genbankernes ku lde kan frø 
bevare deres v italitet i hundre
der af år. Langt længere end i na
turen. Tro ikke på historier om 
mumiehveden, som blev fundet 
i Faraos gyldne grav, dybt inde i 
en pyramide. 

-Det er en skæg historie, men 
fup, fastslår professor Hamann. 
Rekorden fo r bevaret grokraft er 
formentlig dansk. Søren Ødum 
fra Arboretet i Hørsholm har dyr
ker spergel og hvidmelet gåse
fod af ukrucltsfro, som blev af
dækket \·ed åbningen af en ca. 
1700 år gammel jernalclergra\·. 
Froene havde ligget godt beskyt
tet uneler optimale forhold, iltfrir 
og køligt. 

Ole Hamann følger med dyb 
bekymring den forannning af 
naturen, som står på i ojeblikket. 
Vores ødsle generation får næp
pe et godt skudsmål. 

Uorden i vejrmaskinen 
Der synes at være uorden i jor
dens \·ejrmaskineri, en løbsk 
d rivhuseffekt kan huttigr ændre 
klimaforholdene og dermed og-

Moskusoksen er ikke egentlig tru
et afudJyddelse, 111e11 ot'en er sår
ha 1; og deJfor gør de zoolog i ske 
!taver i verdenmeget ud afatfø
re sialilbog over de enkelte dy1: 
så der ikke sker indavl. 
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Karen 771ingsgaard med en sam
ling cif t mede, endemiske planter 
ft'CJ Rodrigues, som hun har væ
ret med til ut reck/e. 

så magtbalancen mellem nord 
og syd, øst og vest. 

Det er godt, at vi har bevaret 
reserva ter med tropisk regnskov 
som store øer i ku lturlanclskabet, 
men hvad nu, hvis klimaet bliver 
varmere og mere tørt over de 
næste 100 år. Planter kan ikke 
flyue sig, og dyrenes gamle vek
sler og vandringsveje er forsvun
det. 

l takt henned blh·er det nød
veneligt at lægge landbruget og 
skovbruget om, vi får brug for 
helt nye sorter, og måske skal rå
materialet, de ønskværdige ar
velige egenskaber, findes i en 
genbank. 

Genetisk erosion 
- Hvis den genetiske erosion, 
som er godt i gang, fortsætter 
med stadig stigende tempo, er 
der ingen anden udvej, skrev 
Omar Sattaur forleden i det briti
ske videnskabelige tidsskrift 
·New Scientist•. 

11970 indsamlede ]ose Esqui
nas-Alcazar, ekspert fra Fl\s 
landbrugsorganisation FAO, 
godt 300 forskellige melonsorter 
på en rejse i Spanien. J 1973 ville 
han hente en ny forsyning af frø 
fra 10 af arterne, men tre var al
lerede forsvundet, og en fjerde 
blev redelet i yderste øjeblik. 
Gårdejeren ville flytte til byen og 
havde opgivet sine marker. 

EF-regler bestemmer, hvor 
meget en agurk må krumme, og 

de forbyder også salget af plan
ter, der ikke står på en fællesli
ste. 2000 navngivne soner for
svandt, da bestemmelsen blev 
indført i 1981, mange af dem var 
lokale varianter, som aldrig var 
blevet ordentlig unelersøgt og 
bedømt. Alan Gear, leeler af 
I-Ien1y Doubleclay Forsknings
centret i \XIarw ickshire, sagde til 
·New Scientist•, at rationaliserin
gen blev gennemført på luren
kik, uden hensyntagen til smag, 
næringsværdi og evnen til at 
modstå sygelomme og insektan
greb. 

Farvel til arktiske dyr 
- Isbjørnen, hvalrossen, sælerne 
og mange andre arktiske dyr v il 
forsvinde med havisen, hvis 
gennemsnitstemperaturen i po
larområderne stiger nogle få gra
der, siger Vera Alexander, leder 
af Havforskningsinstituttet på 
University of Alaska i Fairbanks. 

Hvis det arktiske ocean bliver 
åbent året rundt, v il dette i sig 
selv bidrage til opvarmningen af 
verdenshavene. Det mørke hav 
opsuger varme, i modsætning til 
den hvide is, som kaster Solens 
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stråling tilbage til rummet. 
Polarhavet spiller en langt me

re vitalrolle i naturens hushold
ning, end man umiddelbart må 
tro ,·ed en optælling af l ivsfor
mer. Algerne på undersiden af 
vinterens isdække er basiskost i 
en lang fødekæde. De bliver ædt 
af små krebsdyr, som bliver ædt 
af fisk, der igen mætter havfugle 
og sæler. 

Zoo fører stambog 
Zoologisk Have i København fø
rer på tredie år stambog over de 
200 moskusokser, som holdes i 
fangenskab rundt om i verden. 
Det er et led i internationalt sam
arbejde om at sikre en Ji,·skraftig, 
selvbærende bestand. 

-Vi har fået en vis magt over, 
hvordan moskusokserne i den 
store pulje føres sammen, siger 
stambogsføreren Bengt Holst. 

- Det er slut med at købe og 
sælge dyrene, som formentlig 
kunne indbringe mindst 80.000 
kr. pr. mule. I stedet bytter vi og 
låner ud til hinanclen ud fra vort 
kendskab til deres adfærd og ge
netiske baggrund. 

Disse undersøgelser sker selv-

sagt i tæt samarbejde med de 
biologer, som følger de vilde og 
halvtamme flokke i ødemarker
ne hojt mod nord. Fo r eksempel 
de 1400 dyr i Vestgrønland - og 
de små 100 moskusokser, der går 
omkring i en vældig indhegning 
ude i Alaskas tundra, nærmest 
ekstensivt husdyrhold. 

- De zoologiske haver spi ller 
en væsentlig rolle i redningsar
bejdet, kommenterer direktør 
13entjørgensen. Det er en frygte
lig tanke at skulle leve i en ver
den, som kun har plads til rotter 
og mus, lus og lopper. 

Haverne har haft fantasriske 
avlsresultater med sneleoparder 
og tigre, men mere imponeren
de er det, at de bittesmå gyldne 
løveaber blev reddet fra udslet
telse. For en hal\' snes år siden 
var der højst 100 tilbage i hele 
Amazonas, plus nogle få som le
vede i fangenskab uden lyst til at 
føre slægten videre. Men så blev 
al viden samlet i en pulje, og i 

En kommark består ajjiildstæn
dig genetisk ens planter. Et syg
domsangreb vil brede sig som en 
steppebmnd. 



dag ved vi, hvorelan aberne skal 
st1yges med hårene. Bestanden 
bag tremmer er vokset til 500 dyr 
og knap hundrede er allerede sat 
ud i jungle-reservater. 

Den europæiske bison er et 
godt eksempel på, at en art kan 
redeles ved kyndig pleje, selv om 
der blot er en snes individer til
bage. I dag er der 3-4000 dyr i zo
ologiske haver og dyreparker, 
og et antal er sat ud i Polen og an
dre steder, hvor de lever så vildt 
og naturligt, som det er muligt i 
nationalparker. 

De zoologiske haver prøver 
på den måde ar bevare nogle dy
rearter for fremtiden. Der er ikke 
kun planterne, der har deres 
egen genbank. • 

Alle arabiske 01yxer i verden stammerfra k u n syv dyr. Det er et sære/e-
· les lille g rundlagfor at opfonnere en art. Men det er lykkedes. 

Majs er en af de afgrøder, der 
er bedst til at omdanne solens 
lysenergi til mad, men indavl 
har gjort den uhyre sårbar. 
De mange milliareler planter 
er jo næsten ens og når de 
smittes, spredes sygelommen 
som en markbrancl. 

I halvfjerdserne for' en 
svampelidelse hen over 
Amerika, for hvert døgn ryk
kede den 150 k m længere ind 
i majsbæltet, og det samlede 
tab blev opgjon til 15 milliar
eler kr. t\len omsider lykke
des det at gøre den svage 
majs stærk igen, takket være 
ganske få vilde planter fra 
Mexico, den Ilerårige L:ea di
ploperennis. 

Den gode gamle majs stod 
på fire hektar jord, og ble\· 
fundet ved et svineheld. Må
ske er der stamformen til den 
dyrkede majs. I hven fald 
overføres der ved krydsning 
naturlig modstandskraft mod 
syv af de vigtigste plantesyg

domme. • 

Professor Ole Hamann står her med århundredets botaniske fund. 
Tilsyneladende nogle tørre strå, et/idet imponerende syn. Jill en det 
er de vilde majsplant eJ; der har gengivet en af verdens vigtigste af 
grøder den tabte vitalitet. 
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Ærefrygt for 
livet 
Vi mister en del af vor mema
le frihed og vore handlemu
ligheder, hver gang en dyre
eller en planteart forsvineler 
uigenkaldeligt, for ikke at ta
le om ødelæggelsen af et helt 
økosystem. Vi er på kolli
sionskurs med Naturen. Det 
mener højskoleforstander, 
clr. theol. Ole .Jensen, med
lem af Det Et iske Råd. 

Ole .Jensen har på talrige 
kurser og møder talt om be
hovet for at opstille etiske ret
ningslinier for menneskets 
kultivering af den vilde natur. 

-I dag er det sådan. at børn 
ikke gieler sætte tænderne i 
den skæve gulerod fra bedet i 
baghaven eller det plettede, 
hjemmeavlede æble. De er 
pr. definition ulækre. ligegyl
digt hvor godt de smager. 
J\loclerne børn synes, at 
æbler skal ligne kuglerunde 
industrielle kunstprodukter, 
sprojtelakeret med grøn pla
stic og påført syntetiske duft
stoffer. J\len denne indstilling 
er unaturlig, ja rent ud sagt 
pervers, siger Ole .Jensen. 

-Et af vore mest fortrolige 
husdyr, svinet af dansk lan
drace, kommer i stigende 
grad til at ligne en dansker. 
Dette være sagt som en vittig
hed med en solid kerne af 
sandhed! 

- Lad os ikke gå for vidt ad 
den vej. Vi har brug for den 
fjerde dimension i vor tilvæ
relse, en del af vor omverden 
skal være usty rlig, ubegribe
lig og fremmed. J\len vi frem
turer i vores bestræbelser på 
at tæmme naturen, at gøre 
den til en brugsting. 

- Skulle naturen gå hen og 
blive totalkontrolleret af 
mennesket, vil vi visne in
deni og gå til grunde i en selv
forskyldt ensomhed og ked
somhed. Det vil \·ære narcis
sisme i renkultur. Ligegyldigt 
hvor vi ser hen, spejler vi os 
selv. 

-Vi clu'r ikke til rollen som 
rotalkontrollanter. l en vis 
forstand er fangevogteren li
ge så bundet til fængselstil
værelsen som de mennesker, 
der sidder bag cellens trem
mer, slår Ole .Jensen fast. • 
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Fyn 
W\'\IF Verdensnaturfonden, lo· 
kaiafdeling Fyn markerede åb
ningen af Odense Congress Cen
ter ved en udstilling om Was
hingtonkonventionen, CITES, i 
samarbejde med rejsebureauer 
på Fyn. Formålet med udstillin
gen var at lære rejsende til var
mere himmelstrøg, at der er visse 
produk ter af truede dyr og plan
ter, som man ikke må indføre i 
Danmark. Mange af sådanne 
souvenirs-elfenben, ting af kro
kodilleskinet og slangeskind, 
skind af plettede katte o.s.v. ud
bydes til salg mange steder i Af
rika og i Østen, men de må altså 
ikke hjemføres, og hvis man alli
gevel prøver, bliver tingene kon
fiskeret af toldvæsenet på indrej
sestedet. 

Udstillingen blev fu lgt op af 
en kursusaften, også på Odense 

Sønder
jylland 
Afdeling Sønderjylland er nu of
ficiel t åbnet ved en højtidelighed 
i september med deltagelse af 
Hans Kongelige I løjhed Prinsen. 
Netop i disse dage er startet eh 
medlemslweiv ekampagne, så vi 
kan blive mange flere medlem
mer i Sønderjy lland. Kampag
nen vil foregå dels som opfor
dring til indmeldelse, og dels 
som en bon til vore sonderjyd
ske medlemmer om at hjælpe os 
ved at skaffe medlemmer blandt 
bekendte og familie. Der vil bli
ve arrangeret nogle begi,·enhe
cler i løbet af vinteren, men plan
lægningen er endnu ikke færdig. 

• 

Congress Center, torsdag den 16. 
november. Cand. scient Birgith 
Sloth fra Skov- og naturstyrelsen 
fortalte om og viste eksempler 
på sådanne forbudte produkter, 
og toldvæsenet fortalte om ople
velser ved konfiskation i Kastrup 
Lufthavn og unelerstregede alvo
ren i denne form for beskyttelse 
af truede dyr ved hjælp af sket
ches. Kurset var rettet imod 
medarbejderne i rejsebureauer, 
men \Xf\XIFs medlemmer var og
så meget velkomne til denne 
aften. • 
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Opsigts
vækkende 
konference 
Den ca. to år gamle ide med at 
opkøbe u-landsgæld til gengæld 
for naturbevarelse- debt for na
ture swaps- har medført en me
get spændende og perspektivrig 
kontakt mellem to traditionelt 
adskilte verdener - miljøorgani
sationer og finansverdenen. 

Derfor har W\'\ffs hovedkon
tor i Schweiz arrangeret en kon
ference om emnet gæld og na
turbevarelse. På konferencen 
blev der sat fokus på den hastigt 
voksende kontakt mellem de to 
forskellige brancher. Der var ta
lere fra sto re internationale ban-

o o 

A-regatt'! pa 
Odense A 
W\'\IF lokalafdeling Fyn deltog 
naturligvis i den traditionelle Å
regatta på Odense Å. En festlig 
Panda-båd var rigget til, bygget 
af gamle skolepulte og kassere
de spisestuestole, og den var 
smykket med bampus og le
gemsstore pandabjorne. Samti
digt opildnede et stort heppekor 
med en •rigtig panda· i spidsen 

ker, politikere og miljøorganisa
tioner. 1øglepersoner fra udvik
lede og mindre udviklede lande, 
der har gjort sig nogle reelle er
fa ringer med ·debt for nature 
swaps•, var også repræsenteret. 

t- leningen med konferencen 
var at skabe det mest ideelle for
um for udveksling af ideer og 
udvik ling af kontakter. På den 
måde håber W\.'\IF at kunne give 
den positive udvikling et puf i 
den rigtige retning. • 

båden, som blev roet af Hanne 
Løvtofte og Henrik Storm Ander
sen, frem til mål , hvor mandska
bet fik præmie - ikke en første
plads men for udholdenhed -
det var en meget tung båd at ro. 

• 
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Vindere af lodtrækningen 
blandt 
årets Naturmærkesælgere 
l . præ mie: En Spiesrejse for to 
personer 
i een uge til Algarve i Portugal 
Laila Lindgaard 
Rasmus Rasks Alle 13, Bell inge 
5250 Odense SV 

2 . præmie: Et gavekort til Lego
land for to voksne og to børn 
Leila Coquillarcl 
Sigridsvej 7, st.th. 
8220 Brabranel 

3. præmie: Et mini digitalur 
Bjari1e og Diana Pilborg 
Klitrose Alle 15 
2770 Kastrup 

Mathias Nielsen 
Skovgårdsparken 74 
7080 Børkop 

E.N. Fiora 
Nymindegabvej 171, Rottarp 
6855 Outn1p 

Britta Lauritsen 
SveavejS 
7500 Holstebro 

Sven-Erik Kristiansen 
Hækmosen 14 A 
2730 Herlev 

Orangutangerne ny der godt af de fire unges turjorden rundt. 
Jørgen Greve Nielsen 
Rødegevej 4 

Jorden rundt 
Fire unge elanskere er i færd med 
at realisere en drøm. De er på vej 
Jorden rundt på cykel. Cykeltu
ren har de tilegnet orangutangen 

Kontingent
forhøjelse 
Fra den l. januar vil det årlige 
kontingent for pensionister og 
studerende blive fo rhøjet fra 75,
kr. til95,- kr. 

Kontingentet for voksne med
lemmer er fortsat uændret 150,
kr. 

Kontingentet for børnemed
le mmer i Pandaklubben er fra l. 
november forhøjet fra 60,- kr. til 
80,- kr. for et års medlemskab. • 

på Borneo og Sumatra. Line H. 
Pedersen, Michael Holm, Brian 
Holm og Henrik Bo Hansen, som 
de fire unge hedder, vil med de
res tur støtte W\'{!Fs arbejde fo r at 
redde orangutangen og andre 
truede dyr og elisses levesteder. 

Unelervejs senele r de artikler 
hjem om, hvad de oplever un
dervejs. Levenele Natur's læsere 
vil på e t senere tidsp~mkt få mu
lighed for at læse nogle af disse. 

• 

Det koster penge at bevare den tropiske regnskov, derfor er \\1'\,\/'F nødt 
til at hæve det årlige kontingent. 
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8541 Skødstrup 

Inger Bjerregaard 
Ganløseparken 38 
3660 Stenløse 

Eva Kovstrup 
Klintebjerg 19, Skærbæk 
7000 Fredericia 

Birthe En·boe Larsen 
Odensevej 39 
5550 Langeskov 

Jesper Y. Hansen 
Rundelelen 28, l. 
6000 Kolding 

WWF Verdensnaturfonden vil 
gerne her benytte lejligheden til 
at takke Spies Rejser A/S, Lego
land A/S samt Egmont H. Peter
sen A/S for deres velvillighed 
ved at stille præmierne gratis til 
rådighed- det er en meget smuk 
måde at støtte WWFs arbejde på. 

Desuden takker vi alle vore 
kommissionssælgere, som har 
gjort en, stor indsats for at hjælpe 
i vort arbejde for at bevare en na
tur i sund balance. Vi ønsker vin
derne til lykke - alle har på nu
værende tidspunkt fået tilsendt 
deres præmier. • 
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Brundtland-kommissionen i Danmark: 
• 

Vor fælles fremtid er 
begyndt. ... 

Frem til1992 er der afsat lO millioner kroner tillokale 
danske miljøaktiviteter 

Aj O/e Løuig Simonsen, sekretari
cl/schef 

Komiteen fo r Vor Fælles Fremtid 
er nu i gang i Danmark, og den er 
klar til både at informe re og akti
vere den elanske befo lkning på 
miljøområdet. 

Komiteen ble,· elannet på bag-

Smuk 
odderbog 
I 1984 ind ledte Foreninge n til 
Dyre nes Beskytte lse og \Xf\ '\IF 
Verdensnaturfonden ·Projekt 
Odder·, der ge nnem en lang 
række initiativer har b id raget til 
at vende den negative udvikling 
for et af ,·o re mest truede patte
dyr. Projektet er nu ove rtaget af 
offentlige myndigheder. 

For at markere afslutningen 
på sin deltagelse i projektet, har 
Dyrenes Beskyttelse udgivet e n 
meget smuk bog ·I Odelerens 
Fodspo r•. Bogen er skrevet af 
naturfotografen Hugh Miles og 
haneller o m odderens levevis på 
Shetlands-øerne , hvor der enel
nu fore kommer en god bestand. 
Den er oversat til dansk af Jane 
Nordstrand . Bogen koster 295,
kr og kan bl.a. købes i Panclabu
tikken . • 

Gaver og 
bidrag 
\XIWF Verclensaturfonclen ø n
sker at sige tak til a lle biclragycle-

grund af ·Rege ringens hanel
lingsplan for miljø og udvikling·, 
der igen var en konsekvens af 
den meget omdiskuterede 
Brundtland-rapport om e n glo
bal bæredygtig udvikling. 

Over 50 forskellige repræsen
tanter fra alle dele af det danske 
o rganisations- og foreningsliv e r 

re. Det er alene pladsmange l, 
der tvinger reelaktionen til kun at 
bringe oversigte n over bidrag på 
500 kr. og derover til WWFs 
hjælpearbejde . 
Tak for hjælpen 

Nye støttekreds
medlemmer 
i perioden 15.7 .-10.10.1989 
2.000 kr. årligt: 
H. H. le nsgreve !Vlo ltke 
Ib Madsen 

1.001 kr. årligt: 
H. Holck-Larsen 

1.000 kr. årligt: 
jan Pedersen 
Frants A. Lassen 
Ivar Ceclerfelcl de Simonsen 
Jens Knud Bille greve Brocken
huus-Schack 

Bidrag i p erioden 
15.7.-10.10.1989 
j o h n Andersen 650, I lelie Benram 500, 
Ulla Jensen 650, Flemming LeV)' 500, 
~ larvyn jewry 500, Kirsten Su·unge 
2.000, Lissie og Bem j u el Christiansen 
500, Ole Bendtsen 700, I lanna Tyge og 
j ens Nylev 500, Mo rten Blaabjerg 650, 
Kirsten Cato Nielsen 500, Bem Jacob· 
sen 500, Inger 1\ørholm 500, j ørn Spar
re 500, Frans og Nanna Thomsen 500. 
Poul Ejnar Ro ,·sing 500, E. Johannesen 
1.000, Ani ta Carstensen SOO, John 1\ iel
sen 500, Arne og Ruth Bo nde 500, Hen-
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repræsentere t i ko miteen. 
·ræ nkglobalt - handl' loka lt 
For at få den danske befolk

ning til at tænke globalt, men 
hand le lokalt, er der i åre ne 1990 
til 1991 afsat 10 mill ioner kroner 
ialt ti l støtte af lokale aktiviteter. 

Alle kan søge Komiteen for 
Vor Fælles Fremtid om stø tte, 
de r gives som et tilskud med op 
til 50 pct. af udgifterne til de lo
kale aktivite ter, der ska l være 
målrettede og kunne give en stor 
formicllingseffe kt. 

Med kravet om en 50 pct. 's lo
ka l finans iering er der lagt op til 
utrad itionelle, lokale finansie
ringstiltag og øget samarbejde 
melle m grupper, o rganisationer 
og erhvervsl iv. 

Projekter op til 3.000 kroner 
kan opnå fu ld finans iering. 

Landsdækkende temaer 
I Vor Fælles Fremtid-kampag
ne n e r der desuden lagt op til en 
række lanclsclække ncle tema-

rikJan Sørensen 6SO,Jens Bache + ven
ner 500, Svend E. Henriksen 1.000, Pe
ter Bechmann 500, Oda Jensen 500. 
Det Arnstedtske Familiefond 50.000. 
Ellen Anclersen 500. Claus ~ ladsen 500, 
Kate Korntun 500 , Familien Butler 500. 
\ 'erner .\laclsen 500. Hanna Resni tzky 
500. Bettina Carlson 500,Kun Elo j en
sen 500. Kirsten Harbo Andersen 500. 
1\leue Kornbek 2.000, KI\n•s Johansen 
500. Per Bastian 500, Bo ,\lath iesen 
500. Lisbeth Rappmund 500, Jannie S. 
Andersen 500, Bcmhe Granberg 500. 
T. Brandt 500, John Tietze 500, Eva 
Qvaade 500, j an Sko,·gaa rcl 650, Stina 
Christensen 500, H. j epsen 500, Lydia 
og Niels Ebbe Anclersen 10.000, Egon 
~ lortensen 500, B. la Cour 500, Dan In
gemann 650, Hans Olesen 650, O.P. 
Re produkt. Posters MS 500, Ankerløk
ken ~larine A/ S 500, Carsten Ehren
reich 650, Christen Sørensen 500, 
Klaus j u el Olsen 500, Grete Stærkind 
500. Erik \ 'ede! Petersen 500. Det Arn
stedtske Familiefond 10.000, Inge Pe
dersen 600, Mikkel Ellesoe Hansen 
500, •\lette Grovennann 500, l.j . Ancler
sen 500, ~ l ikke! i\remoft 500, Ane Met
te og Kirsten Dam 500, Kai Rezan h 500. 
Karin Lisbeth Larsen 500, Erik Hjelms 
650, T. Jensen 1.000, Svend E. Henrik
sen 1.000, Advanced Programme in 
Bio med. 500, W. Trojaborg 500, Hans 
Chr. Engbæk 500, Lars Jørgensen 500, 
Hans jorgen L. Larsen 500, Karen Ing
versen 650, Johannes Edelberg 3.000, 
Peter Petersen 500, .\leue Thomsen og 
I ienrik j uel 650, Bent Maybom 500, 
13irthe Lind-hardtsen 500, Søren Fle
ning 650. Lone Larsen 500.Jens Vesels
k y Pedersen 500, Aage Hugo Jensen 
500, Poul Tholstrups Fond 60.000, Lin
da S jogren 500, Susanne Falck 650, Lili
an Vangberg 500 . Thomas Petersen 
500, John Carlsson 500, Troels ~lej ni
che 500, Junckers Bogbinder i ApS 500, 

kampagner, der også kan køre 
loka lt. 

Foreløbig er kun temaerne fo r 
1990 konkretiseret med .Vor fæl
les fo rbrug• i første ha lvå r af 1990 
og .Vor fælles energi· i andet 
halvår. 

Til hvert te ma e r der afsat 
700.000 kro ner til genere l info r
mation og 1,5 millione r kroner til 
lokale aktivite ter . 

Kodeorde t for samtlige lokale 
aktivitete r e r hand ling. For kun 
gennem e n aktiv og medlevende 
indsats sker cl e n forYanclling, de r 
kan sikre, at sa mfundet både lo
kalt, regio nalt og globalt er på 
vej mod en bæredygtig udvik
ling. 

En fre mtid, hvor både de n 
økonomiske og øko logiske og 
udvikling kan ho ldes inelenfor 
ramme rne af, hvad miljøe t kan 
bære . Til gavn for os alle . 

Ko mitee n for Vor Fælles 
Fre mtid, Ved Stranden 18, 1061 
København K, 0114 65 22. • 

Ogi lvy & 1\lather Gruppen 500, ~ laj 

\' ind ing 500,jan Kather 500, Verner og 
Annel i se jønsson 1.000, Ki rst in jo
hann-sen 500, Elly ~ ladsen 500. jan G . 
Christ iansen 500, Inge Ar \'idsen 650, 
Berit Holund 650. ~ l erete Leegaard 
650, Fr i tzjorgensen 1. 300.jorgen Kaic
kar 650, A l ~l J\IS personale 820. Erik 
~ latzen 500, Peter S. W a Imod 500, Gre
te Skov 500, Asta Hemmingsen 500 , 
Ane RidHer 500, Lise ~lentzer 500, Ton
ny Jensen 500, Steen og Solveig Vejlo 
500. Leif Coryton 650. Poul Anker Kiel
sen 500, Topservice 500. Fritz Togo 
500, Lone Lyksborg 500. jens Over
gaard 500, Rosemarie Lindhard 650, 
13irgit F lo 500, Lene ~ ladsbjerg 650, Pe
tra Anclersen 5.000, Henning Jørgen
sen 500, Laila Qu ist 500, C hr. Christen
sen 500, Helga Læssøe 500, j yue Ras
mussen 500, 13HJ-Gruppens Fond 
10.000. H . Christensen 500, ~lenri T. 
Birch 650, Helle Kristensen 700. E. 
Møller Pedersen 500, Poul Kr istiansen 
500, Anna Quist 575, J.T . Kr istiansen 
650, K. Kampmann 5- 5, Gisselfeld Klo
ster 2.000, Holger Damm 500, Helle 
Mikkelsen 500, Anonym 5.000, Kim 
1\ymark Jensen 1.300, ~ lere te Jensen 
500, NyboJensen Konfektion 500. Tom 
Alri ng 500, C h. Branclt1.000, Preben 13. 
Schmidt 500, Hans Øster 500, R.1\ l. 
Schwarz 1.000, Lycl in Andersen 1.000, 
Poul Bojsen ~ ladsen 500. ~lichael S. 
Larsen 500,jorgen Udsen 500, ~lichael 
O lsen 1.000, Hanne Hein 600, Solveig 
Elizabeth F. Holm 500, \X'ibroe. Duc
ken & Partners 1.000, Gry Storgaard 
500. Lanstorp 500. H.R. Frederiksen 
1.000, Ouo Pedersen 775, Knud L. Ole
sen 500, Bodil Andersen 1.150, FDC 
Personalet 500, G. Schleisner 650 . 
II.-II. l'arviag 500, ~lan in Ebbesen 500, 
Gerda Stem berg 500, T ina Knudsen 
500. 



Kolibri 
genopdaget 
En lille blågron kolibri, Amazilia 
!ttciae, er fornylig blevet genop
daget, efter at ingen har set arten 
siden 1937. Arten, der ikke ha r 
noget dansk navn, lever kun i et 
meget begrænset område i den 
mellemamerikanske srar Hon
duras. Den var betragtet som ud
elod, indtil to ornitologer sidste 
år iagttog en flok på en snes 
fugle. • 

Udvist af 
Malaysia 
En s,·ensk dyrehaneller er ble
vet ud,·ist af i\ lalaysia for ud
smugling af et storre antal dyr 
fra landet. Bl.a. var han invoke
ret i udskibning af sjældne aber 
og tapirer til polske zoologiske 
haver, som videresolgte dyre
ne, med betegnelsen ·fodr i fan
geskab·, til zoologiske haver i 
Vesren og Japan. 

Det ,·ar den internationale 
union for beskyttelse af aber, 
der fik mistanke til den svenske 
dyrehandler, da den kom i be
siddelse af en liste, hvori han til
bod salg af arter, der er opført 
på Washington-konventionens 
liste l , d'•s. dyr der slet ikke ma 
handles over landegrænserne. 
Efter en hem·enclelse ril de ma
laysiske myndigheder. forte 
disses undersogelser til en af
sloring af dyrehandlerens lys
sky virksomhed og dermed den 
efterfolgende udvisning af 
landet. • 
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Næsehorn 
afhornes 
l Zimbab\,·e i Afrika har natio
nalpark-myndighederne beslut
tet at indfange og afl1orne et an
ral h\·ide næsehorn, der tilhorer 
en særlig udsat bestand i i\Iara
beleland. Beslutningen er tager 
ud fra den holdning, at det er 
bedre med næsehorn uden horn 
end slet ingen næsehorn. Det er 
stadig meget svært at dæmme op 
for krybskytteriet mod næsehor
nene. så længe hornet kan afsæt
tes til skyhoje priser i Østasien. • 

Næseham er seltfølgelig smukkest med hornet på næse11, me11 hellere 
næsehorn uden horn end slet ingeu næsehorn. 

Smuglerring 
afsløres 
En større smuglerring er blevet 
afsløret af den amerikanske fi
skeri- og vildrforvaltning. Den il
legale organisation står bag ind
smugling af hundredevis af ek
sotiske papegojer og andre 
sjældne og truede fugle ti l Cali-

fornien. En meksikansk dyrlæge 
sorgede for, gennem et net af 
mellemmænd, ar fuglene endte 
hos en række fuglehandlere i 
Californien, der har tjent tykt på 
videresalg af fuglene. En af de 
arrer, som er indgået i den lyssky 
virksomhed, er ara-kakaduen, 
der siges at kunne indbringe op 
til 175.000 kr. på der illegale in
ternationale marked. • 

Skaberak-tapiren er et stærkttruet dy1; og det erfarbudt at handle 
med den. Den }in des i Sydøstasien, men da den er ajlu;engig af 
uforstyrret regn skov for a l kunne l rives, bl i ve r der stad i g færre s/e
deJ; hvor den kan leve. 
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Afrikas første 
sommer
fuglepark 
T Korup Nationalpark i Came
roun, støttet af\Xf\'\IF Verdensna
turfonden og omtalt i sidste nr. af 
Levende Natur, har man nu åb
net en lille sommerfuglepark, 
hvor de besogende har mulig
hed for at iagtage nogle af de 
mange arter, der fineles i selve 
nationalparken. Etablering af 
sommerfugleparken er et led i 
det fremstød, myndighederne 
laver for at fremme turismen og 
samticlig skabe forståelse og in
teresse for be,·arelse og bære
dygtig udnyttelse af omdeler. • 

Oksekonflikt 
13eluran nationalparken på det 
ostlige Java, Indonesien, er etab
leret forst og fremmest for at be
skytte den sjældne og udryddel
sestruede vildokse, bantengen. 
En nyl ig undersøgelse har imid
lertid ,·ist, at de 150 banteng-ok
ser, der findes i nationalparken, 
er i fare for ar blive udkonkurre
ret og fortrængt af en anden ok
seart, nemlig vandboflen. En op
gorelse ,·iser, at der findes 1.200 
vandboller i parken. l august i år 
startede myndighederne på at 
fjerne ialt 800 af disse for at ska-
be bedre betinge! er for 
banreng-oksen. • 
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BREVKASSEN 
Skriv til Levende Natur, mær
ket ·Brevkassen•. 
Spørgsmål vil blive besvaret 
af et panel afWWF Verdens
naturfondens videnskabsfolk 
og eksperter. Spørgsmål, der 
ikke er plads til i bladet, be
svares personligt 

Sædbankfor 
truede 
pattedyr 
jeg har læst, at der er blevet lavet 
en sædbank i USA for truede fug
le. Kan man ikke lave det samme 
for truede pattedyr' 

Med venlig hilsen 
Susanne B .Jensen, Ballerup 

Faktisk er der allerede etableret 
begyndelsen til egentlige sæd- og 
ægbanker fra truede pallec(Jir. l 
USA er man således /cmgtji-em m e, 
når det gælder eksperimenter 
med nedjiysning cif æg og sædji'Ct 
vilde pattedyr. J zoologiske havers 
avlsprogrammer for sjældne og 
/mede pattecryr indgår opbeva
ring og udveksling afsæc~fm gode 
av/sdy1; der er begyndt at s km n te, 
for de1ved at s ikt-e dm-es mvelige 
egenskaberfor eftertiden. 

J USA er der sædban ke1; der i n
deho/der materiale fra bl.a. de 
sjældne og truede tranearte1; sne
trane og trompele/1/'Cine. Jilian be
nyt/er dem i de avlsprogmn11ne1; 
der er sat i værkfor al mdde disse 
fugle flot udlyd de/se. For tiden ar
bejder man også med nedflys
ning af sæd og ægji'Cinogle afver
dens truede anlilopecnter. Men 
det er klart, at delte arbejde k u n er 
et supplement til de bes11æbelse1; 
dersom det al!elvigtigstegøms.for 
at beskytte og redde de pågælden
de arter i natw-en, nemlig ved at 
sikt-e e/ems naturlige levesteder. 
Etablering af sædbanker kan 

imidlertid vise sig at være et både 
pmktisk og '~Jiltigt supplement til 
disse best1æbe/ser. 

Med venlig hilsen 
lic.scient. Tommy Dybbro 

Miljøvenlig 
forbruger 
- men hvordan? 
)eg er begyndt at samle ·udstyr• 
til jeg engang flytter hjemmefra. 
Men tit er jeg i tvivl, om hvilke 
materiale jeg skal købe tingene i 
for at beskadige naturen mindst 
mu ligt. 

På hvilke n måde beskadiger 
jeg naturen mindst muligt, når 
jeg skal vælge materialer? Hvad 
anbefaler P 

Med venlig hilsen 
Suzan G. Christensen, Valby 

jeg 11'01; der er mange, der kan 
nikke genkendende til din situa
tion som forbruger. Heldigvis er 
de grø11ne organisationer op
mærksom på problemet. De gør i 
dag meget mem ud af al oplyse 
om. hvad m a n kan gø m soni}or
bruger. 

Forbmgergruppen NOAH har 
feks. en 'miljøbogcaje i Studie
sti'Cede 24 i København. hvor det 
er muligt aljllldeop/yse/ldeog de
ballel-encle bøge1; pjecer og mp
porter indenjor miljøområdet. 
Hvis man bor anc/m steder i lan
elet kan m a 11 kontakte NOAH's lo-
kalgrupper. . 
Dan marks Nat wfi-edningifor
ening har netop udgivet bogen 
·Den miljøvenlige Husholdning• 
på forlaget Komma til98,- kr. 
ri'Ct vort eget )år/ag kan jeg anbe
fale bogen ·Bæredygtig Udvikling· 
cif Kjeld Hemsen. Den henvender 
sig 1 il unge og giver nogle ovei'OI'Cl
nede bud på, hVOI'Cian man kan 
s/ølle en bæ1-eclyglig udvikling. 

l begyndelsen af 1990 vil den 
danske udgave af ·171e G1-een 
Consumer Guide· udkomme på 
forlaget Høst og Søn. Den vilntm
me konkrete oplysninger om de 
miljømæssige konsekvenser af et 
slo11 udvalg afclagligvarer og an
dm p1vduklel; vi ct!lesammen kø
ber. 

Med venlig hilsen 
generalsek1-e1ær 

Vibeke Skat-Rørdam 
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Akvariefisk er 
ogsåtruede 

)eg er meget glad for det stor 
a rbejde WWF og mange an
dre gør for verdens dyr, MEN 
det harmer m ig meget, at de 
fisk som man kalder ·akva
riefisk.. ikke bliver omtalt 
(med undtagelse af fisk fra 
saltvand) i jeres tidsskrifter. 

)eg ved, at mange forenin
ger gør e t kæmpe arbejde for 
at bevare og producere 
stamformer til senere udsæt
telse i de søer/ floder, hvor 
de kommer fra. 

I foreningerne e r der lige
frem vedtægter, som beskri
ver dette. Der er e ndvidere 
oprettet fonde til bevarelse 
af disse fisk , fordi der i reali
teren ikke er nogle af desto
re organisationer, som gider 
beskæftige sig med disse 
dyr. 

)eg håber, at denne politik 
bliver lavet om i den nærme
ste fre mtid.l\lled venlig hil
sen 

Lars D)IIVig, Skive 

\li hun/f! måske omtale akva
riejlskenes bevCII-el~e me1-e 

end vigØI;jor W'\VF beskæj: 
tiger sig naturligvis også 
med denne dyregruppe. 
Mange akvariefisk lever i 
små vandsysteme1; som er 
stærk/ /ruede, og smitfiske
nes bevarelse erfar os ligeså 
vigtig som de store dyrs beva
relse. 

De1jor indgår rapporter 
omjlskefaunaennæsten al
lid i vore studier over beva
ringsværdige områder. 

l troperne forsøger vi at 
beskylle større landområder 
med de1til hørende vandsy
stemer. De1ved beskyttes 
småjlskene rif.[ektivl. En 
egentlig artifredning af så
d emne fisk er sjældent en 
mulighed. 

W\.\'IF har enkelte projek
ter som specifikt retter sig 
mod, hvad man kunne kal
de akvarie)isk, feks. et pro
jekt! il beskylleise afen del af 
J\1/alawi-søen, med den ene
stående fauna C!( cichlide1; 
der k u n )l n des her. 

Med venlig hilsen 
dr.phil. Arne Schiølz 

Cichlider erpopulcem akvarictfisk, som det sagtens kan lade sig 
g01-e at avle iftmgeskab- der er altså ingen undskyldningjor at 
belastefiskene i naturen med indsamling. 



Sejrforden 
afrikanske elefant 

Den afrikanske elefant er flyttetfra liste II 
tilliste I på Washington-konventionens lister 
over truede dyr og planter- men mindst tre 

lande vil søge dispensation fra forbuddet med 
handel med elfenben. 

Aj Anne-Marie Mikkelsen 

D a 103 medlemslande af 
C!TES, Washington
konventionen, mødtes i 

oktober i Lausanne i Schweiz fo r 
at afgø re bl.a . den afrikanske 
elefants skæ bne, var der lagt o p 
til de n helt store konfl ikt: Ville 
det lykkes at få elefanten flyttet 
op på liste I, så de t automatisk 
ville være ulovligt at hanelle med 
elfenben? 

Det lykkedes - næsten. De n 
afrikanske e lefant b lev flyttet fra 
liste II tilliste I, men seks afrikan
ske la nde gjo rde tyde ligt o p
mærksom på deres modstand 
mod beslutningen, og tre af dem 
- Botswana, Ivlo zambique og 
Zimbabwe meddelte , a t de ville 
søge o m undtagelse fra handels
fo rbuddet. En sådan undtagelse 
er mulig me n skal godkendes af 
CITES. 

Uneler a lle omstændigheder 
vil der være e t total-sto p for han
de l med elfenben i 18 måneder 
fra de n 18. januar 1990. 

Markedet indskrænket 
- Det e r en s tor sejr for den af
rikanske elefant, siger WWFs 
ele fant-ekspert Simo n Lyste r 
umiddelbart efter møder. Det 
betyder et sto p for hande len i 18 
mdr. Og elefante rne har brug fo r 
denne pause. Krybskytteriet e r 
stadigvæk det stø rste problem. 
Alle vores fo rsøg på at kontrol
le re handele n har hidtil ikke vir
ket- den illegale handeludgør i 
dag 70 pct. at he le hande len. 

- Kun ved helt at fjerne marke
det for e lfe nben, kan de t lade sig 
gøre at komme den illegale han
del til livs. 

- Heldigvis er 90 pct. at mar
kedet nu lukket. Det er i realite
te n sket i de nne somme r. EF-lan
elene og USA lagde ud med at 
genne mføre et importfo rbud i 

Den største trussel m ed den afrikanske elefant vil femsat være kJybskyt
teriet. 

juni 1989. Japan, Hongkong og 
e n række andre lande fulgte trop 
i løbet at sommeren, siger Simon 
Lyster. 

Fremtiden usikker 
i 

\Xf\xrF Verdensnatu rfonden har 
arbejdet for et fo rbud mod al 
handel - også fra cie lande, der 
har fo rmået af forvalte deres e le
fantbestande på en bæredygtig 
måde. 

-Det kan måske um iddelbart 
lyde som en modsætning til vo-

res ho ldning til bæredygtig ud
nyttelse- som vi jo netop arbej
der for - men desværre er det 
ikke muligt at gennemføre e n 
kontrol med kty bskytteri og ille
gal handel med e lfenben, hvis 
ikke alle lande går ind for et han
dels-sto p, siger \Xf\xrF Verdens
naturfondens generalsekretær 
Vibeke Skat-Rørclam. 

- Vi vil nu i de kommende to 
år ind til næste møde i CITES ar
bejde fo r at få afklaret problema
tikken. Der må gennemføres en 
kontrolmetocle, så den illegale 
handel og krybskytte riet e ffek
tivt sto ppes. 

-Afstemningen viser tydeligt, 
at selv om der er modstand mod 
hanclelsstoppet, er der stor vilje 
b landt aftagerlandene til at få 
lukket markedet, siger Vibeke 
Skat-Rø rdam. 

De seks a frikanske lande hav
de allerede inelen møde t indike
re t , at de var i stand til at forvalte 
deres e lefantsbestande på en 
bæ redygtig måde, og at de ville 
fortsærte med at sælge elfenben. 
Man kan så sætte spø rgsmåls
tegn ved o m e t land som Mo
zambique, der har været plaget 
af bo rgerkrig i de senere år, er i 
stand til at fo rvalte en elefantbe
stancl . Afrikas elf{/antergår en usikker tid i møde. 

På CITES-møclet blev der na
turl igvis også d iskuteret e n la ng 
ræ kke and re truede dyr og p lan
ter. Som eksempel på e n p lante, 
der nu er listet af C!TES som tru
et, er den almindelige vinte r
gæk. De n indsamles i s to re 
mæ ngeler i bl.a. Tyrkiet, hvor 
den gror vildt. Denne indsam
ling har været så o mfattende, at 
vintergækken er ved at b live 
sjælelen i naturen i Tyrkiet. • 
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D 
er sidder et rovdyr 
udenfor mit vindue. 

Den sideler rær op til 
ruden. lvlan kunne godt tro, at 
den sov, men nej. Dens mange 
ojne er på vagt. 

Hele dagen venter den pa sit 
bytte med alle sanser åbne. 

Det er godt, at jeg selv sidder 
bag ved ruden. 

'Måske kan den ikke se mig, så 
jeg sideler i sikkerhed for dens 
angreb. 

Tænk, hvis den \'ar 500 gange 
større, så ville den være lO meter 
lang og h\·er af dens 8 ben ,·i Ile 
være 9 meter lange. Jeg kender 
den så godt. Dens navn er EPI
ERA DIADEMATA. Du kender 
den sikkert godt. Den kaldes og
så for korseclclerkoppen. 

Det kors, som den har på rrg
gen, har ikke noget at gore med 
kirken. Den er et grusomt rO\·
dyr. Hvis en flue ved at uheld flr
ver ind i de klæbende fangtråde i 
dens spindelvæv, hænger den 
fast. Som et lyn løber korsedeler
koppen over trådene og skynder 
sig at indspinde fluen i et net af 
tynde tråde. Så er den fanget og 
kan hænge fast i sin l ille net pose, 
indtil edelerkoppen får lyst til at 
spise den. 

Jeg har mange gange vist mine 
børn i skolen, hvorelan edeler
koppen bygger sir spind, og 
lworclan den bruger det, hvor
elan den fanger sit bytte, hvorelan 
den skaffer sig af med farlige 
fangster som f.eks. en hveps el
ler en bi, hvorelan den formerer 
sig og hvordan den kommer fra 
et sted til et andet. 

.)eg tror, at man ved at lade 
bomene opdage de små dyr, 
som de ser Iwer dag: Edderkop, 
flue, myre, bi og regnorm kan få 
dem til at se også på de store dyrs 
liv. Vi må bevare alt levende, så 
vi stadig har noget at opdage og 
undre os over og se på. 

Naturenhar 
brug for hjælp 
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Hjælp os med ar passe på alt 
li\· på Jorden. 

De små dyr og de store dyr, de 
farlige og de ufarlige, de sjældne 
og de almindelige, de smukke 
og de mindre smukke- og så for 
O\' rigt ogsa dig og mig. 

Ogs<'t ,·ores born skal have no
get at undre sig over. 

Det er ah for let at ødelægge 
alle verdens drrs li'·· Det kan 
man lettest gore ved at forgifte 
den fode, som de lever af. t-lan 
kan brænde og odelægge de 
skove, de le,·er i. t- lan kan skyde 
dem, som man kan sælge. 

Det er meget sværere at passe 
på dem. 

Det er en opgave for dig. 
Stor derfor WWF Verclensna

turfonclen. 

førgen Clevin 

Jørgen Clevin er kendt i 
hele Danmark af børn i al
le aldre for sin eneståen
de evne til at formidle selv 
de mest komplicerede 
emner ved hjælp af reg
ningerag tekster. Han har 
hjulpet W\XIF Verdensna
turfonden i mangeår-og 
på mange mader. Masser 
af Pandaklubbens med
lemmer- WWFs klub for 
børn - har haft fornøjel
sen af Jørgen Clevins le
vende tegninger, når han 
sammen med Pandaklub
bens redaktør, Jimmy 
Stahr, har optrådt ved ar
rangementer rundt om i 
landet. Jørgen Clevin kan 
med papir, blyant og saks 
gøre naturen lyslevende 
for nutidens børn, der of
te kun har et meget over
fladisk fo rhold til, hvad 
der egentlig foregår der
ude. 


