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Forsiden 
IZegnskoven er et af \'<IWF' s vigrig
s re arbejdsområder. Vi har omkring 
150 projekter i 4 5 regnskovs-lande. 
l dette nummer af bladet er der om
talt ro vigrige regnsl<ovs-iniriariver: 
T ømmerkampagnen '90 på side 
8-9, og den score indsamlingskam
pagne ]~mglevagt for Amazonas fJå 
side 12-17. Owe nummers forside
billede giver et kig ind i en regnsl<ov 
i dette tilfælde i Kenya i Øsrafrika . 
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Det mener WWF Verdensnaturfonden: 

Rigdonune, -der forsvinder 
Sæt penge i banken og hæv kun renterne. 
Det er et godt, gammelt princip, som for de 

l 
fleste mennesker lyder som sund fornuft. 

Hvis vi behandlede naturen og dens 
rige ressourcer efter det samme prin'tip, vil
le vi kunne »hæve renterne« mange år 
frem i tiden. Desværre opfører vi os ikke 
fornuftigt, når det gælder naturen og dens 
ressourcer. 

Regnskovene, der er verdens rigeste 
naturressource, forsv inder med fm·færden
de hast. Over halvdelen af alle Jordens dy
re- og plantearter fineles i regnskoven, og 
på kun 90 år har vi ødelagt m.ere end halv
delen af alle regnskovsområder. Det er næ
sten ikke til a t holde ud at tænke på, hvor 
mange rigdomme, vi på den måde har øds
let bort. 

For en ti lfæ ldig generation - vores -
lykkes det at slå 60 millioner års udvikling 
i stykker på et par årtier. Sådan vi l vores 
generation gå over i historien. 

Engang var der hundrede tusinder af 
hvaler i havene. På kun få årtier fangede 
menneskene så mange hvaler, at adskillige 

Hval-fred i et år 

hvalarter i dag er truede af udryddelse . Det 
står så galt ti l, at vi i dag faktisk ikke kan 
tillade os at bruge af den ressource, som de 
store h valer udgør. 

Danmark er omgivet af hav, og vi har 
mange generationers tradition fo r at bruge 
af havets ressourcer - først og fremmest fi
skene. V i har overfisket i en sådan grad, at 
vi har været nødt til at acceptere kvoter på 
nogle af de mest efterstræbte fiskearter. Vi 
har simpelthen ikke været i stand til at ad
ministrere vores ressourcer. 

Når det gælder naturen og dens res
sourcer, har v i bestemt ikke været i stand 
til at leve op til princippet om sund for
nuft. 

Heldigvis er det endnu ikke for sent 
at vende udviklingen. Vi kan stadig vælge 
at opfø t'e os fornuft igt . 

Men det haster. Hvis du vil være 
med ti l at vende udviklingen, må du be
slutte dig nu. Skær forbruget ned. Støt de 
politikere, organisationer og bevægelser, 
der arbejder for en bæredygtig udvikling. 

Jordens fremtid afhænger af dig. • 

Der bliver ikke nogen hvalfangst i det kommende år! Det er den gode nyhed fra sommerens møde i Den huernationale 
Hvalfangstkommission i Holland. Læs om mødet, om beslutningerne og om hvalernes fremtid i artiklen side IO-l I . 
Hvalen fJå billedet her er en spæklutgger, som aldrig har været gensrand for hvalfangernes interesse - den smager efter 
sigende ikke ret godt. Billedet er raget ved Andenes i Nordnorge, Iwar WWF har et af sine hval-projekter, nemlig Pro
jekt Hvalwrisme. 



______ ' 4 ___ ~ __ LE_V_ E_N_D_E_N_A_T_U_R ________________________________________________________________ 
1 

WWF 

Verdens største 
papegøje s~ reddes 

WWF's Panda Pris går til to danske biolog~!' Mette Bohn Christiansen og Elin Pitter, 
der vil redde verdens største papegøje, hyacint-araen, fra udryddelse. 

Hyacint-araen lever i Pantanal i Brasilien, og den trues først og fremmest af 
fuglefængere, der indsamler levende fugle til videresalg - i modstrid med 

CITES-reglerne om handel med truede dyr 

H yacinr-araen er ud over 
ar være verdens største 
papegøje også en af de 

smukkeste : Den er kobolt-blå 
med citrongule regn inger om øj
ne og næb. Den har et stort, 
stærkt næb, der giver den et 
energisk og glad udtryk i ansigtet. 
Der er ikke noget at sige ri!, a r 
den er så eftertragtet af fugleen
tusia ter over hele verden . 

- Den er simpelthen s~ t il
træ kkende! Også når man for 20. 
gang har fo rsøgt ar stille skarpt på 
den med kameraet og den så h øj r 
skræppende - næsten leende, sy
nes man - flyver sin vej lige in
den man få r trykket på ud løseren , 

Af Anne-Marie Mikkelsen Foto: Elin Pirrer og Merte Bohn Christiansen 

Når araerne fouragerer, følges de ad i srøne og mindre flokke 

fortælter de to biologer, der dog 
er ko mmet h jem efter et halvt års 
ophold med 80 rulter fi lm, h voraf 
en betragtelig del v iser h yacint
araer. 

A lle kan lide den stOre, b lå 
fugl. Også de lokale beboere i 
Pan tanaL De maler ofte bi lleder 
af de blå papegøjer på deres huse, 
og de har bestemt ikke noget 
imod at have en ara i bur. Fjere
ne indsamles til pynt. Af og t il 
smutter der nok en ma med i 
jagt-tasken - selv om det er 
strengt forbudt. 

En truet fugl 
Hyac in t-araen er stærk t truet. 

T id ligere var den udbredt i stOre 
dele af Pantanal og den sydl ige 
del af A mazonas-regnskoven. Der 
har formen tlig været op mod 
100.000 hyacin t-araer. l dag er 
der næppe over 3000 tilbage. De 
fleste i Pantanal og en l i Ile be
stand i A mazonas. 

Der er baggrunden for, at 
WWF Verdensnaturfonden giver 
Panda Prisen 1990 til de ro bio
loger. D~ har starret Projekt Hya
cint-ara, som går ud på ar uneler
søge trusle rne mod den store pa
pegøje samt finde ud af, hvordan 
truslerne kan afhjælpes, så fuglen 
er sikret en fremtid i naturen . 

- T ilbagegangen skyldes først 

og fremmest indsamling af v ilde 
fug le med videresalg for øje, siger 
de to biologer, Mette Bohn Chri
stiansen og Elin P irrer. 

På limpinden 
Fuglene fanges bogstavet igt ved 
a t lokke dem på limpinden: Fug
lefængerne slår løs på en fangen 
ara, hvis høje skrig få r en flok vi l
de araer ti l at komme flyvende til 
undsætning. De slår sig ned i 
træerne o mk ring steder, hvor 
fug lefængerne har smurt l i m på 
grene og kviste. Derefter er der 
en smal sag for fuglejægerne ar 
••plukke« de stOre papegøje r og 
putte dem i sække og kasser. 
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Denne metode er så effektiv, 
fordi hyac int-araen holeler sam
men i grupper. Det er den samme 
sociale gruppe-afhængighed, der 
får mange af de indfangede fugle 
til at vantrives og dø, når de en
keltvis bliver solgt og henvises til 
at leve i en o mhecl i et bur. 

Andre fuglefængere rager un
ger fra reden, og disse fugle har 
større chance fo r at overleve end 
de fugle, der indfanges som voks
ne. Transporten af fuglene fra 
fang tstedet til den endelige 
modtager koster dog alligevel 
mange fugle livet. Araerne puttes 
i første omgang i kasser og sække 
for at blive transporteret til ud
skibn ingsha\'11en. S muglingen af 
fuglene via fl y til USA og Europa 
foregår som rege l i paprør, der 
kan lægges i en kuffert, gemmes 
under en frakke osv. 

I naturen 
- H yac int-araerne ho lder sam
men i par, der bliver sammen he
le livet - dvs. til en af fuglene 
dør, fortæller de to danske biolo
ger. De yngler fonnendig kun 
hvert andet år . Hunnen lægger 
to æg, men det er sjældent, a t 
mere end en unge overlever. 

Fuglene lever fortrinsvis af 
nødder fra kun to træ-arter. De 
knæ kker skallen med deres stær
ke næb, så de kan ko mme til det 
bløde frugtkød. l Pantanal har 
papeg~ljerne fundet ud af at bruge 
kvæget til at lette opgaven: 

- K væge t spiser nødderne, der 
er omgivet af en sej, frugtagtig 
yderskaL Når nødden har passe
ret genne m koens mave, er den
ne seje yderskal væk, og papegø
jen kan lettere ko mme til at 
knække nødden . 

Papegøjerne er også kræsne, 
når det gælder redetræer. Kun 
meget få træ-arter fineles egnede. 

Truslerne 
Hyacint-araen er med andre ord 
en højt specia liseret fugl, der sti l
ler he lt bestemte krav til sine 
o mgivelser for at kunne overleve. 
Derfo r betyder fældninger af fø
de- og redetræer, at papeg!ljen 
forsvinder. 

- Men ødelæggelse af dens 
omgivelser er ikke den stø rste 
trusse l mod hyacint-araen, sige r 
Elin Pitter og Mette Bohn C hri
st iansen. Det er den ulovlige ind
fangning af fugle. 

- Fuglefængerne ko mmer ind i 
området udefra. Der er muligv is 
lo kale folk indblandet, men i så 
fa ld er det meget få. Vores ind-

Beboerne i Pantanal har altid brugt de floue blå fjer fra {>a{>egøjeme til at 
lave dekorationer af. 

tryk er bestemt, at de lokale folk 
passer på fuglene. Men b rådne 
kar_findes jo overalt . 

Hjælp til papegøjerne 
De to bio loger har udarbejdet en 
plan , som skal stoppe den ulov
lige indfangning af fug lene og 
denned sikre dem en fortsar p lads 
i naturen. 

- Første skridt er en informa
tionskampagne i Pantanal og de 
o ml iggende beboelser. Vi v il nå 
ud til befolkningen via skolerne, 
TV, radio og de skrevne med ier. 
Plakater, brochurer og foldere 
skal væk ke befolkningens sympa
ti og stol thed over deres enestå
ende papeg~ljer. 

- Det skal få befo lkn ingen til 
at passe på papegøjerne og der
med fo rhindre fuglefængerne i at 

tage fug lene. Oplysning er den 
ene te vej. Det har vi oplevet på 
den kvægfann, hvor vi har boet. 
Jo mere, vi snakker om fuglene, 

Den flotte blå far-ve og de gule tegninger om øjne og næb gør hyacint-araen til en af de allermest efterstræbte pa
{>egøjer i verden. 
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jo mere forståelse bliver der for, 
at det gælder om ar passe på dem. 

- Vi vil også fores lå en skån
som turisme i området, hvor turi
sterne kan få lejlighed til at se på 
hyacint-araer og de andre spæn
dende dyr, der findes i PantanaL 
Det vi l også være med til at gøre 
det attråværdigt at passe på pape
gøjerne. 

Bur-fugle 
Der findes i dag omkring 3000 
fugle i fangen kab - altså lige så 
mange som i naturen. Langt de 
fleste af disse fugle er opdrættet i 
fangenskab i USA og Europa. 

- Det er vigigt at give fugleop
drætterne nøjagtige oplysninger 
om fuglenes biologi, å de kan gi
ve deres fugle de bedst mulige 
vilkår. F.eks. har vi arbejdet på at 
måle redehuller o p. Disse oplys
ninger kan opdrætterne bruge til 
at bygge den rigtige slags reder til 
deres fugle. 

- Det er lovligt at have fan
genskabs-opdrættede fugle i bur i 
de fleste lande. C ITES, Washing
ton-konventionen, omhandler 
kun international hande l med 
truede dyr og planter. Men kan 

Metre Bo/m Christiansen og Elin Piller var J>å besøg !tos de 10 hyacint
araer i Københavns Zoologiske l-lave, !t vor de fik Panda Prisen 1990 over
rakt. De 10 />ris-vindere ltar boet i flere omgange i Brasilien og taler begge 
flydende portugisisk. 

Befolkningen lever af de fisk og andre dyr, som de kan fange i området. 

man bevise, at ens ara er opdræt
tet i fangenskab, må man gerne 
tage den med m·er græ nsen. 

- Det vi l lette presset på de 
vi lde fugle, hvis opdrættet går 
godt. Så vil efrersp<irgslcn kunne 
mættes med opdrættede fugle. 
Derfor vil vi både fodre opdrætter
ne med oplysn inger og gøre fugle
entu~iasrer opmærksomme på, at 
de skal k<ibe deres fugle af opdræt
terne og ikke fil ide for frisretsen ri l 
at kobe en indfilngen fugl. 

De to Panda Pris-modtagere 
rager t ilbage til Pantanal i Brasi
lien i denne måned. Pengene -
250.000 kr. - skal bruges til at 
g<ire projekter til ,·irkelighed. 
Der skal indkøbes udstyr - b l.a. 
en firehjulstrukken bil, så de to 
biologer kan komme omkring i 
PantanaL Pantanal er verdens 
Stlirste tropi ke våd-område . Sto
re dele af året er der omfattende 
oversvømme lser i området, så al 
færdse l er uhyre vanskelig. 

Elin Pitter og Mette Bohn 
Christiansen har også planer om 
at bruge radiosendere, som skal 
monteres på fuglene. Det vil gøre 
det lettere at følge de enkelte 
fugle og dermed kortlægge deres 
vandringer i området. 

- Vi glæder os til at komme 
»hjem<< til Pantanal og vores 
hyacint-araer! 

Og krokodillerne, slangerne, 
myggene, varmen, fugtigheden ...... . 

Panda Prisen hed tid ligere 
Naturpriscn, men blev 
••omdobt« i 1990. Penge
ne t il p risen kommer fra 
en donat ion på l million 
kr. fra Skandinavisk To
bakskompagni A/S og er 
på 250.000 kr. Skandina
visk Tobakskompagni A/S 
har bc lutter at stille pen
ge til rådighed for de tre 
næste priser. Prisen blev 
uddelt i år for femte gang. 
Den er t idligere givet til: 
-et fuglc(jc ld projekt 

Gr1>nland 
-et uddannel c projekt i 

Thailand 
- er sælprojekt i Vadeha

vet 
- et dagsommerfuglepro

jekt i Danmark 

Prisen uddeles af WWF 
Verdensnaturfonden 

• 
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Enestående samarbejde: 

Naturbevarelse og religion 
Af Karin Sandvad 

M ens høstarbejdet er i 
fuld gang i hele landet 
mødes danske buddhi

ster, muslimer, kristne, jøder og 
hinduer for i fæ llesskab at gå ind 
i et aktivt samarbejde med WWF 
Verdensnaturfonden om natur
bevarelse. 

l dagene 14. - 16 . september vil 
de fem verdensreligio ner (og her
iblandt både katolikker og prote
stanter) lade naturbevarelsen være 
det centrale emne for dere indivi
duelle religiøse ceremonier. Og 
den 16. september afsluttes denne 
fe t i,·al, som man har kaldt »Reli
gioner og naturbcvarclse«, med en 
fæ lles manifestation i Frederiks
berg RådhushaL 

Det er fø rste gang i Danmark, 
at repræsentanter fo r verdensreli
gionerne arbejder sammen på et 
projekt af denne slags. På tværs 
af trosfo rskelle er rcl igionerne 
fælles o m respekten for naturen 
som noget, der har værdi i sig 
se lv . Ud fra hver s in religiøse og 
etiske fo rudsætning mødes man i 
fæ lles indsats for et fæ lles mål: 
A t bevare naturen. 

Fo r WWF er fo rmålet ar de 
store verdensreligioner skal træ k
ke budskabet om vigtigheden af 
naturhevard c frem i deres religi
øse manifestat ioner. A lle re ligio
ner har nemlig budskabet - det 
skal blot fremhæves. Det er en 

ny måde at ko mmunikere buel
skabet o m naturbevarelse til en 
meget stor målgruppe. Navnlig 
de mange mi llioner mennesker i 
verden , der hverken kan læse cl
ler skri\·e, og som ikke hører ra
d io eller ser T V. Deres vigtigste 
inspiratio nskilde er kontakten 
med deres religiøse ledere . 

Mødet i Assisi 
A llerede i 1986 satte repræsen
tan ter fo r buddhismen, hinduis
men, islam, jødedommen og kri 
stendommen hinanden stævne. 
Det skete på Ve rdensnaturfon
dens ini tiativ ved en storstile t 
manifestatio n i Assisi i Italien , 
den hellige Fran ' fødeby. 

Festival i Danmark 
Når WWF i Danmark sammen 
med danske repræsentanter fo r 
de store verdensreligio ner mødes 
i denne eftersommer er det en 
opfø lgning af det internationale 
møde i Assisi. 

l løbet af de tre dage, festi va
len varer- fra fredag den 14. til 
søndag den 16. sept . - v il Iwer af 
de eks religio ner lade naturbeva
relse indgå i deres religiøse akt i
viteter. 

Fredag aften kl. 17.00 indbyder 
muslimerne til åbent-hu -møde i 
moskeen , Vesterb rogade 80 B, 
hvor der tales om musl imernes 
ansvar for denne klode og dens 
beboere . 

Lørdag morgen /d. 10 .00 vil 
overrabbiner Ben t Melch ior lede 
sabbatgudstjeneste n i synagogen i 
Krystalgade og tage udgangs
punkt i naturbevarclse . 

Lørdag aften kl. 17.00 indkal
der hineluerne t il puja, recitation 
af Ramayana, hellige sange og 
ildoffer i S tengade 30. 

Søndag morgen kl. 10.00 vil der 
i Cente r for Tibetansk Buddh is
me, Svanemøllevej 56, være 
G rø n Tara, pudja og meditation 
for naturbevare lse . 

Søndag morgen /d . 10.00 vil der 
være højme se med naturbe,·a
re lse som tema i den katolske 

Denne plakat er f remstillet for at 
marl<ere den dansl<e opfølgning på 
Assisi-initiativet. Kunstneren Ma
rianne M iria m Nagler har foræret 
\XIWF Verdensnatwfonden teg
n ingen ti/ plakaten. 

Pi/grimme ·vandrede ti/ Assis i, da 
\XIWF Verdensnatwfonden i for
bindelse med sit 25 års jubilæum 
indledte samarbejdet med de store 
verdensreligioner. 

Set. Ansgars Kirke, Bredgade 64. 
Søndag morgen kl. 10.30 v il der 

være høstgudstjeneste i Frede
ri ksberg Kirke, Pile A lle. 

Fælles Fest 
Festivalen afsluttes med et stor
st ilet fæ llesarrangement på Fre
deriksberg Rådhus søndag den 16. 
sept. k l. 13 .00-15.00. 

Med chefreelaktør Ej v ind Lar
sen som konferencier præsente
res et r igholeligt program. Der v il 
endvidere blive musik af Carl Ni
elsen , fremført af Esbjerg Ensem
ble, og optræden af Benny An
dersen og Poul Dissing. 

Centralt for eftermidelagen er 
de seks religioners meget variere
de indslag med recitat ion , sang, 
dans - typisk fo r hver trosret
ni ng. 

Som noget helt enestående har 
de seks deltagende trossamfund 
udarbejdet en fællescleklaration, 
der v il bl ive oplæst og overrakt 
som et håndgribeligt bevis på det 
fæ lles fo rmål, naturbevarelse . 

Herudover har h ve r af de seks 
rel igioner udarbejdet en deklara
t ion om deres respek tive menne
ske- og natursyn. Di se seks de
klarationer og fællesdek laratio
nen er samlet i et smukt hæfte, 
der udgives samtid ig med fest iva
len, og som vil blive uddelt t il 
deltagerne i arrangementet på 
Frederiksberg Rådhus. 

Endelig vi l Frederiksbergs 
bo rgmester John Winther få 
overrakt seks træer til udplant
ni ng på Frederiksberg. 

Hele fest ivalen er blevet t il 
gennem et fælles in itiativ fra Fre
deri ksberg Kirke, rel igionsh istori
keren Tim Jensen fra DACO
R EC , Danish Consultancy o n 
Rcl igon, Eclucation and Culture 
og WWF Verdensnaturfonclen. 

WWF Verdensnaturfonden 
håber, det kan inspirere t il lig
nende arrangemente r and re ste
der i landet på et senere t ids
punkt. 

Adgangskort 
Der er til aJTangementet J>å Frede
riksberg Rådlu1s et begrænset antal 
J>ladser til særligt interesserede. 
W\XIF-medlemmer kan rekvirere 
gratis adgangskort ved at ringe til 
\VW! F, celf. 35 36 36 35 . • 
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Tømmerkampagnen 1990: 

Red regnskoven 
De tropiske regnskove er ver<Jens rigeste naturressource. 

Over 200 millioner mennesker lever i og af regnskoven, og yderligere mange 
millioner mennesker er afhængige af regnskovs-produkter. Hvis vi 

blot bruger løs af regnskoven og dens ressourcer, som vi har gjort hidtil, står 
disse mennesker overfor en katastrofe. Men det er endnu ikke for sent at gøre noget 

Af Anne-Marie Mikkelsen 

D en tropiske regnskov 
undersrørter himlen -

» fæld træerne og kara
strofen indtræder«. Der siger er 
sydamerikansk indianer-ordsprog. 
Oprindelige befolkningsgrupper i 
Afrika og Asien har tilsvarende 
ordsprog. Disse mennesker har 
lever i regnskovene i mange ge
nerat ioner i perfekt harmon i med 
deres omgivelser. 

For kun 90 år siden dæ kkede 
regnskovene l3 per. af alle landa
realer på Jorden. l dag er der kun 
7 per. Hvorfor er det gået så galt? 
Hvad kan vi gøre for ar vende 
udviklingen ? Svaret på der første 
spørgsmål er rovdrift, og svarer på 
det andet er bæredygt ig udvik
ling og bæredygtig udnyttelse af 
regnskovens ufattelige rigdomme. 

Tropisk tømmer 
Regnskoven er uhyre rig på na-

rurlige ressourcer, men den me r 
kendte og mest efterstræbte er 
uden tvivl der kostbare tropiske 
rømmer. Mahogni, pal isander, 
teak, ibenholt. Og mange andre 
knap så kendte mcarrcr. 

Jagren på dis e træarrer er en 
af de vigtigste årsager til, ar ud
v iklingen er gået så stæ rkt. Efter
hånden som rømmerfirmaerne 
anlægger veje og denned åbner 
regnskO\·ene, flyrter fatt ige men
nesker ind i koven, bræ nder 
ned , dyrker jorden - og fo rlader 
de ryddede områder efter kun få 
år. Så er jorden blevet gold , og 
menneskene kan ikke længere le
ve af den. De må rydde nye om
råder. 

-~~ 
l 

Tømmerkampagne '90 
T ømmerkampagnen er blevet 
til i er samarbejde mellem en 
ræ kke organi ationer: Mel
lemfolkeligt Samvirke, Noah , 
Regnskovsgruppen Nepen
thes, O 2 Danmark og WWF 
Verdensnaturfonden. Center 
fo r Alternativ Samfundsanal y
se udarbejder materiale for 
kampagnen. 

Kampagnens fonnål er at 

De oprindelige beboere må n<!
jes med mindre og mindre områ
der, og deres leveform, der forud
sætter en lav befolknings-rær
hed, kan ikke læ ngere drives på 
en bæredygtig måde. De kan ikke 
lægge deres dyrkede områder 
brak læ nge nok, og det betyder 
s~tlelæggclse af skoven. Nye om
råder må rages i brug, og i lsibet 
af få årtier er swre regnskov om
råder lagt 9;de. 

Bæredygtigt skovbrug 
Det kan godt lade s ig gøre at ud-

ik re, ar der danske forbrug af 
tropisk rs!mmer er ba erer på 
bæredygtigt skovbrug. Kam
pagnen vil i dialog med impor
t~!re r og forbrugere af t ropisk 
ts!mmer arbejde fo r mæ rkning 
af tømmeret og udbrede info r
mation til fo rbrugere, bl.a. 
gennem udarbejdelse af en po
siti vliste for bæredygtigt pro
ducerer tømmer. 

nytte skovens tOmmerressourcer 
på en bæredygtig måde. l\ len der 
kræver en omfattende viden om 
det enkelte områdes okologi ke 
ammenhænge. Kun ganske få 

områder er så grundigt undersøg
re, at det har været muligt ar 
genncmf<)re noget, der blot ligner 
bæredygtigt skovbrug. 

En under øgclse, som Den In
ternationale Tropiske T ømmer 

Eks{Jorr af wmmersrokl<e er ikl<e 
nogen særlig god fonetning fo r 
lander: Der giver få arbejdspladser, 
mindre forrjenesre end mere raffi
nerede t'arer og dermed l<un lidt 
t'alwa i den slunkne srarsl<asse. 
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O rganisation, ITTO, gennemfør
te i 1988/89, viste, at under en 
halv procent af alle rømmerkon
cessioner blev dre\·.et på en bære
dygtig måde 1 

Med bæredygtigt skovbrug me
nes et skovbrug, der ikke æ ndrer 
fundamentalt på skoven, og som 
giver et fortsat eksistensgrundlag 
for befolkn ingen i og omkring 
skoven. A ltså et skovbrug, der er 
bæredygtigt, både set fra en ren 
biologisk/forstmæssig synsvinkel 
og fra en social/økonomisk syns
vinkel. 

Der er mange forskellige måder 
at drive bæredygtigt skovbrug på, 
men fæ lles for dem er princ ippet 
om selektiv skovhugst. Det bety
der, at man kun fj erner få træer 
pr. hektar, at man skader den 
omliggende skov så lidt som mu
ligt, og at man først veneler t ilbage 
til skoven igen efter 60-80 år. 

Skov-projekter 
\XI\XIF Verdensnaturfonden har 
godt 150 regn kovsprojckter, 
hvoraf en stor del netop omfatter 
bæredygtig udvik ling. De omfat
ter typisk et område, der består af 
et fredet kerneareal, omgivet af 
en stødpudezone, hvori menne
sker henter re sourcer fra regn
skoven. 

Denne type projekter kræver 
først og fremme t samarbejde 
med lokalbefolkn ingen og lokal 
styret. De kræver også penge, 
mange penge, at etablere. Når 
fø rst et sådant projekt er i gang, 
er det til gengæld bæredygtigt -
fo rhåbentlig i mange, mange år. 

For sandheden er naturligvis, 
at man endnu ikke ved nok om 
bæredygt ig udnyttelse af regnsko
ven til at kunne sige med sikker
hed, at den ene metode er meget 
bedre end den anden. \XI\XIF har 
dog 30 års erfaringer med denne 
type projekter, og det er denne 
erfaring, v i arbejder ud fra. 

Målsætning 
\XI\XIF har sat sig som mål, at alt 
tropisk rømmer skal komme fra 
bæredygtige koncess ioner inden 
1995. Og samticlig skal IO pct. af 
al primær - dvs. uberørt - regn
skov være fredet . 

ITTO har netop fastsat en 
målsætning, der hedder bæredyg
tigt for t brug inden år 2000. IT
TO består af samtlige tropiske 
rømmer-eksporterende lande og 
samtlige tropiske rømmer-impor
terende lande i verden. Danmark 
er også medlem. 

Både \XIWF's og JTIO's mål-

T ømmerstokkene saves op i planl<er, der udskibes. 

Det kan du gøre 
Når du k1lher produkter af 

tropisk t11mmer, spørg da om 
det kommer fra en bæredygtig 
koncession. H,·is du ikke kan 
fa en garant i, overvej da at 
k<lhe et alternativt produkt. 

- Skriv eller hem·end dig 
på anden måde til firmaer, der 
handler med eller importerer 
produkter <lf tropisk tr<l:!, og 
bed dem -,kaffe bæredygtigt 
tre~. 

H,·b du er en såkaldt 

Det gørWWF 
- Bc,ubejder regeringer, inter
nationale organisationer, er
lwervslivet, beslutningstagere, 
opinion::.dannere osv. for at få 
s.'l.t kub i udviklingen. 

- Informerer overalt i ''er
den om regnskoven, Jens 
værdier, Jens beboere o , .. 

- Etablerer regnskovs-pro
jekter, om sigter på en bære
dygtig udvikling af områder
r il ga,·n for mennesker, dyr og 
natur. 

sætninger kræver en kæ mpe- ind
sats. Held igv is ser det ud ti l, at 
Verdensbanken, FN, EF og man
ge andre sammenslu tninger og 
organisationer på internationalt 
niveau vil bakke op omkring 
denne målsætning. 

Det er dog ikke nok, ar de sto
re inte rnationale - og langsomt 

»professionel forbruger«, dvs. 
arkitekt, nwbclfabrikant, dc
signer, ansvarlig for byggeri 
O>\', kan du sikre dig, at det 
træ, du bruger, kommer fra en 
bæredygtigt udnyttet skov. 

- Fortæl andre om regn
skm·en, bæredygtig udvikling 
og T ømmerkampagne '90. 

- St~lt W\XIF Verdemnatur
fondens mange regnskov::.pro
jekter. • 

- Laver uddanne! es-pro
jekter, der omfatter alle - lige 
fra det yng re barn til den 
ældste beboer - i regnskov
sområder, så der kan etableres 
bærdygtig udvikling. 

- Udfører den nødvendige 
for kning, der :.kal sikre, at vi 
hele riden kan justere projek
terne, så de netop vedbl iver 
at ,·ære bæredygtige. • 

arbejdende - o rganisationer er 
positive overfor denne målsæt
ning. Der skal presses på fra be
folkningens side, hvis målet skal 
nås. Og her er det, at T ømmer
kampagne '90 kommer ind i bil
ledet. 
Læs her på siden, hvad du kan 
gøre for at være med. • 

Rapport: 
Danmark og tropisk 
tømmer 
l forbinde! e med Tømmerkam
pagne '90 har Center for Alter
nativ Samfundsanalyse, CASA, 
udarbejdet en analyse af Dan
marks forbrug af tropisk rømmer. 
Den har fået t itlen »T ømmer
mænd<<. 

Rapporten indeholder en ræk
ke interessante oplysn inger om 
størrelsen af den danske i m port, 
vurderinger af konsekvenserne af 
rømmer-hanelelen som helhed for 
de tropiske lande samt en række 
anbefal inger, som sigter på at af
hjælpe de værste af disse konse
kvenser. Her er et uddrag af d isse 
anbefal inger: 

- A r det elanske fo rbrug af tro
pisk træ omlægges, så der kun im
porteres træ, der påviseligt er bæ
redygtigt produceret 

- Ar træet registreres, så man 
kan se dets oprinde lsesland 

At der iværksættes en 
mærkning af træet, så det e r mu
ligt at gennemskue, om træet 
kommer fra et bæredygtigt skov
brug 

Den samlede danske import af 
tropisk rømmer var i 1989 på 
163 .000 kubikmeter træ (målt i 
rundtræækvivalen ter) . Dette er 
et minimumstal, da en del af im
porten ikke har kunnet bestem
mes, fo rdi den består af krydsfi
ner, om er importeret fra ikke
tropiske lande. 

Rapporten kan rekvireres fra 
CASA, Unnesgade 14, l.rv., 
1361 København K, tlf. 33 32 05 
55. Den koster 50 kr. • 



_______ l_O __ ~~L~E_V=EN~l=D=E~N~A~T~U~R~---------------------------------------------------------------4 
WWF 

29 lande på IWC-mødet: 

Nej til hvalfångst 
Den Internationale Hvalfangstkommission ·sagde klart og 

tydeligt nej til hvalfangst i det kommende år. Nej til kommerciel 
hvalfangst, nej til kyst-hvalfangst, nej til videnskabelig hvalfangst. 

Og ja til at se på fangsten af de små hvaler, som IWC hidtil 
ikke har beskæftiget sig med 

Hvaler er årsag til mange interesse-konflikter: Fiskeme ltævder, at ltvaleme slJiser »deres« fis /<. Forskerne mener, 
at fiskerne forst)•ner hvalerne i deres fødesøgning og vandringer, og desuden vil forsl<eme geme vide mere om hva
lerne. Og ltvalerne! De vil formel}tlig bare være i fred! 

Te/w: Anne-Marie Mil<kelsen 
Tegning: Lars Perersen 

o 

Æts m(~de i Den Internatio
nale Hvalfangstkommis
sion, !WC, blev en klar 

sejr for hvalerne - og fo r de fred
ningsvenlige nationer og miljøor
ganisationerne. Budskaber fra 
flertalle t af IWC's medlemmer er 
helt tydeligt : Der bliver ingen 
fangst af hvaler i det kommende 
år. 

- Den eneste hval fangst , !WC 
t ilsyneladende er parat t il at ac
ceptere, er oprindelige befolk
nings-gruppers hvalfangst. Dvs. 
grønlændernes - og andre inu it
ters - fangst af hvaler, siger bio
log Tommy Dybbro, WWF Vcr
densnaturfonden. 

G rønland har en to-årig kvote 
på 190 vågehvaler og 42 finhva
ler. Denne kvote skal tages op til 
debat på det næste møde i !WC, 
nemlig i maj 1991 i Reykjavik i 
Island. 

-Vi har h idti l bakket helt op 
omkring den grønlandske fangst . 
Det skal der ikke herske tvivl 
om. WWF er kun modstander af 
overudnyttelse af hvalerne- ikke 
af hvalfangst som princ ip. Bærc
dygtig udnytte lse af hva ler er der 
intet gal t i. Problemet er blot, ar 
det er så vanskeligt at afgøre, 
hvornår udnyttelsen er bæredyg
tig. 

Tvivl om bestande 
Norge og Island mødre op ti l der
re års !WC-møde med friske tal 
om bestandene af vågehvaler om
kring Island og langs Norges ky
ster. 

I følge Islands optæll inger er 
der i dag en klart defineret be
stand af vågehva ler i fa rvandene 
omkring Island på 28.000 dyr. 

I pri ncippet godkend te !WC 
disse opgørelser, men det blev a l
ligevel ikke t il de ønskede kvoter 
t il Island. Der er nemlig stadig 
ikke videnskabel igt grundlag for 
at kunne fastsætte en bæredygtig 
fangst af denne bestand. Der 
skyldes bl.a. at man ikke ved no
get sikkert om bestandens af
grænsninger. 

Norge havde optalt vågehvaler 
i Nordøstatlanten langs Norges 
kyster og nået frem til det impo
nerende ral: 81.000 dyr. 

- Men det har de norske vi
denskabsfolk måttet trække t il
bage. Det viste sig nemlig, at der 
var begået flere fejl, dels i optæ l
lingsmctoden, dels i udregn inger-

~--------------------------~---------'-' 
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nc. l IWC's videnskabel ige komi
re blev man enig om, ar raller 
fonnendig ligger næ rmere 
39.000-55.000 vågehvaler. 

- Der betyder, at bestanden 
ikke e r oppe på 54 pct. af den op
rindelige bestand - og det er be
tingelsen for, ar !WC vil gå med 
t il en fangst. 

Videnskabelig fangst 
!WC sagde også nej ti l Norge, 
SO\·jer og Japan, da de tre lande 
ville have accept af de res såkald
te videnskabelige hvalfangst. Og 
senere på mødet godkendte !WC 
en resolution om, at videnskabe
lige undersøgelser ikke må bety
de, ar hvalerne bliver dræbt. 

- Norge har fre mført, at det er 
af yderste vigrighed ar vide, hvad 
hvalerne æder. Men dette har in
gen betydning for opgørelser af 
antallet af hvaler: Lad hvalerne 
være i fred, indtil der er tilstræk
keligt mange af dem - så kan vi 
begynde ar interessere os for, 
hvad de særter til livs. 

Trusler 
Som konsekvens af lWC's afvis
ning af enhver form for hval
fangst , beslutrede Island og Nor
ge at danne en ny organ isation. 
Den består nu af Island, Norge, 
Grønland og Færøerne. Også Ca
nada og Sovjer e r inviterer med 
som medlemmer, mens Japan er 
tilbudt status som observatør. 

- Det er ikke et alternariv ril 
!WC, men blot en interesseorga
nisation, der skal have som for
mål ar beskæftige sig med beva
relse, videnskabe lige undersøgel
ser og fo rvaltning af havpattedyr 
i det nordlige Arlanrerhav, frem
hævede såvel N orge som Island 
på mødet. 

Begge lande understregede, ar 
der ikke var ta le om ar trække sig 
ud af !WC, men at man ikke 
længere følte, at !WC var i stand 
til at forvalte lwalfangstnationer
nes interesser. 

- Hvis nogen skulle trække sig 
ud af !WC, skulle der være alle 
d isse såkaldte »hval-venlige« na
tioner, hed det fra Japan , der uof
ficielt gav !WC >>Ct år ril ar ræn
ke sig om << . 

De små hvaler 
!WC har traditionelt kun be
skæftiger sig med de store h,·aler. 
Men i de senere år er også de små 
hvaler blevet udsat for mere eller 
mindre kommerciel fangst . Der 
er baggrunden for, at !WC denne 
gang besluttede, ar også de små 

hvalers problemer skal rages med 
på dagsordenen fremover. 

Desuden besluttede !WC ar se 
nærmere på problemerne om
kring bifangst af hvaler i drivnet 
- se Brevkassen i dette nummer 
af Levende Natur samt artiklen 
,. Dri vende dødsfælde r« i sidste 
nummer af blader. Begge små
hvals- resolutioner blev vedtaget 
på !WC-mødet. Danmark undlod 
ar stemme. 

- T il gengæld gjorde Danmark 
sig bemærket ved at stemme 
imod et forslag om at se på fang
sten af den truede Dall 's delfin! 
En højst besynderlig manifesta
tion fra Danmarks side. Dall's 
delfin findes kun i der nordlige 
Stillehav, den er stæ rkt truet og 
den fanges i stor målestok af ja
panerne, siger T om m y Dyb bro. 

- Danmark går med andre ord 

Hvalernes 
verden 
l slutningen af oktober 
udgiver fo rlaget Høst og 
Søn en smuk og fascine
re nde bog om hvaler, 
skrevet af journalist og 
biolog Willy Johansen. 

Bogen giver en fyldig 
beskrive lse af samtlige 
hvaler i verden, fra deL 
mindste marsv in til den 
største blåhval. Den 
handler om hvalernes 
vaner og spændende leve
vis, deres evne ri l at kom
munikere og sidst men 
ikke mindst om de fakto
rer, de r truer hva lerne -
fangst, forurening, drivnet 
osv. 

Bestillingskupon 

imod ar man forsøger at regulere 
fangsten af et truer dyr. Heleligv is 
var der ingen andre af l WC's 
medlemmer, der fand t på at 
stemme så besynderl igt, og forsla
get blev heldigvis ved taget. 

WWF Verdensnatu rfonden er 
godt tilfreds med årers !WC-mø
de. 

- Men da der ikke blev direkte 
stemt oA1 det nuværende fangst
stops ophævelse, skal vi igennem 
hele n)anøvren igen ti l næste år. 
Det er~ dog højst tv ivlsomt, om 
der nogensinde vil kunne amles 
trefjerdedels flertal for at ophæ,·e 
fangststoppet. Vi v il i hvert fa ld 
gøre vores ril, ar der ikke kan 
fanges hvaler på kommerciel ba
sis, før der i k k e længere hersker 
den mindste tvivl om, at en så
dan fangst kan være bæredygtig, 
siger T om m y Dybbro. • 

WWF 

!WC er Den Internatio
nale Hvalfangst Kommis
sion, der består af 38 na
tioner. Kun 29 var repræ
senteret på dette års mø
de. De fredningsvenlige 
narioner danner en blok, 
mens Island , Norge, Ja
pan, Sovjet, St. Vincent, 
Sr. Lucia, Sydkorea og 
Mexico traditionelt stem
mer fo r hvalfangst . Dan
mark, der også repræsen
terer G rønland og Færøer
ne, har stemt for hval
fangst i visse ti lfælde. • 

Det er langt den mest 
omfattende hvalbog, der 
er skrevet på dansk . Det 
er simpelthen bogen om 
hvaler. Alle hva[-,·enner 
bør anskaffe den. 

Bogen udgives i samar
bejde med WWF Ver
clensnaturfonclen, og vi 
kan derfo r ti lbyde med
lemmerne bogen t il en 
særl ig forudbestilling pris. 
Ved bestilling inden den 
l. oktober, fremsender vi 
bogen portofri t for 275 kr. 
Normalpris er ca. 350 kr. 
Send den udfyldte kupon 
ind, e ller tag en fotokopi, 
hvis du ikke vil klippe i 
blader: • 

Udfyld best illingskuponen og send den ti l WWF Verdensnaturfonden, Ryesgade 3 F, 2200 København 
N. T lf. 35 36 36 35. 

D lndbcralr på giro S 00 20 Ol D Vedlagr i check D Sendes pr. efterkrav+ 15 kr. ' 

Mcdlcmsnr:(sc bag på bladet) --------------------------

Navn : ------------------------------------

Adr: -----------------------------------

Postnr/by : -----------------------------------

D Ja, jeg forudbestiller herved ___ eksemplar( er) af »Hvalernes Verden« af Willy Johansen, Høst 
og Søn, t il medlem pris kr. 275,00. Bogen leveres sidst i oktober, så snart den er udkommet fra for
laget Høst og Søn. 
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Junglevagt for 
Amazonas 

l 

Den vældige Amazonflod bugter og snor sig gennem verdens største 
regnskovsområde. Ved dens udspring i Peru ligger detfredede 

naturområde, Pacaya-Samiria. Sammen med de lokale myndigheder har 
WWF udviklet en langsigtet plan til sikring af regnskoven. Men kampen 

for at bevare dette enestående stykke natur er hård. Perus vaklende 
økonomi truer nu med at stoppe rednings-aktionen. 

Af ]ens Grauslund 

acaya-Samiria ligger i det 
no rdøstlige Peru mellem 
to score floder, Maranon 

og Ucayali. De flyder sammen 
her og bliver t il A mazonflodcn. 
Med sine 20.800 kvadratkilome
ter er Pacaya-Samiria det næst
største bc kyttede naturområde i 
Amazonas. 

Pacaya-Samiria dækker et om
råde halvt så stOrt som Danmark 
og har en meget varieret natur. 
Der er både regnskov, store søer 
og sumpe samt vældige flodløb. 

Områdets floder, søer og sum
pc rummer mange sjældne arter 
af pattedyr og krybdyr. Her lever 
blandt anclet kæmpcoddere, sø
køer, floddelliner samt fo rskellige 
flod-ski ldpadder og krokodiller. 
Flodernes mange fisk er en af de 
v igtigste fødeki lder for bcfo lknin-
gen. 

Pacaya-Samiria ligger i et lav
landsområde, hvor regnskovene 
er meget rige på både planter og 
dyr. Området er kendt for s ine 
mange arter af sjældne aber, fugle 
og pienede kane - som jaguar og 
ozelot. Kun mindre dele af regn
skoven er undersøgt af viden
skabsfolk. Endnu har forskerne 
ikke fu ldt overblik over variat io
nen i dyre- og plantelivet. Sand
synligvis er der stad ig helt ukend
te arter i området. 

Ikke langt fra Pacaya-Samiria 
har man registreret den sydameri
kanske rekord i antal fo rskellige 

Lokalbefollmingen er af/1ængige af de 
ressourcer, som floden kan give dem, 
for at overleve. 

træarter på een hektar. På et om
råde på b lot 100 x 100 meter har 
man fundet ikke mindre end 300 
forskellige træarter. l Danmark 
ville man højst linde 5 til 10 fo r
ske llige arter på et ti lsvarende 
skovområde. 

Mennesket i regnskoven 
l og omkring Pacaya-Samiria le
ver 50.000 mennesker fo rdelt på 
130 landsbyer. De fleste bopladser 
lindes langs Pacaya-Samirias 
mange floder, som endnu er de 
eneste transportveje i området. 
Befolkningen er efte rkommere af 
tre indianske folk : shipibo, shcte
bo og cocama. l dag er de alle 
blandede og prægede af Perus na
tionale kulwr - blandt andet i 
sprog og klædedragt. 

l takt med æ ndringer i den tra
d itionelle kulwr har befolknin 
gen mistet en del af deres forfæd
res viden om nawren. Beboerne 
har tabt det meget tætte forhold 
ti l regnskoven, men de lever sta
dig af den . 

De lisker i floderne, jager i sko
ven og samler frugt og lægeplan
ter. De dyrker jorden, der græn
ser op til det beskyttede natur
område . 

Beboerne er nøjsomme folk, 
men de er også meget fattige. De 
er afhængige af naturen - her og 
nu - og har ikke overskud til at 
tage hensyn til deres fremtidige 
levevilkår. Det kan bl ive kata
strofalt, både for dem se lv og for 
nawren: Hvis naturen går til 
grunde, forsvineler menneskets 
livsgrund lag. 

Fattigt land - rig natur 
Peru er et af de fatt igste og mest 

~--------------------

forgældede lande i verden. Para
doksalt nok er det samticlig et af 
de syv rigeste - målt på variatio
nen i dyre- og plantelivct. 

Landets natur varierer fra sne
dækkede, kilometerhøje bjergtin
eler over ørkener, hvor regn er 
nærmest ukendt, til nogle af de 
mest artsrige regnskove i verden. 
Her er det ikke ualmindeligt med 
en årl ig neelbør på 6.000 millime
ter. Det er næsten t i gange så 
meget regn, som vi får i Dan
mark! Kun få steder i verden kan 
man opleve en lignende naturrig
dom. Spørgsmålet er bare : Hvor 
længe? 

En elendig økonomi og lav le
vestandard tvinger befolkningen 
t il at drive rovdrift på den uer
stattelige regnskov. Arligt ryddes 
over 2 .700 kvadratkilometer 
regnskov i Peru. Under 2 pct. af 
disse områder genplantes. På kort 
sigt giver det penge og mad på 
bordet. På langt sigt kan det øde
lægge den hårline økologiske ba
lance i området. 
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En ond cirkel 
Pacaya-Samirias befolkning lever 
af naturens rigdomme. Naturen 
sørger for de daglige livsfornø
denheder. Samt idig er den bebo
ernes livsforsikring. Rovdriften 
på naturen bliver hurtigt starten 
på en ond c irkel. 

For at få penge til at købe tøj 
og redskaber er befo lkningen 
nødt til at sælge en stor del af de-

res afgrøder og de dyr og plan ter, 
de kan samle i regnskoven. 

Hande len i området kontrolle
res af rige opkøbere fra byerne -
de såkaldte •• habilitaclores«- som 
ofte betaler en pris langt uneler 
markedsprisen fo r varerne . 

Opkøberne er stæ rkt interesse
rede i mange af områdets sjæ ldne 
dyrearter. Blandt ancler jaguarer 

og ozelotter, hv is skind er særele
les eftertragtede af pelsinclustrien. 
Den ulov lige handel med truede 
dyr er udbredt i Pacaya-Samiria. 
De lokale jægere fanger aber og 
papegøjer og sælger dem til mel
lemhandlere, som eksporterer 
dem t il udenlandske samlere. 

Opkøberne fungerer også om 
pengeudlånere og kreclitgivere. 
På den måde kan de bringe en 
stor del af befolkningen i afh æ n
gighed og tv inge dem til at ud
nytte langt flere af narurens res
sourcer, end de se lv behøver for 
at brødføde sig. 

Den store efterspørgsel på 
sjældne dyr og plan ter lægger et 
stø rre og større n yk på naturen. 
Befolkningens begræ nsede viden 
om naturens sårbarhed gør ikke 
sagen bedre. 

Projektet i Paca)'a-Samiria sl<al være 
med til ar si/o·e, at en srørre del af 
udb)'tter fra fiskeriet kommer de lo
kale fisl<ere 1il gode . 

Beboerne rydder områder i regn
skoven og d)•rker jorden i et par 
år. Derefter sl<al den ligge brai< i 
adsl<illige år , fø r den i<an bruges 
igen . /-l vis ii<ke jorden får lov at 
hvile rilstrækl<elig længe, bliver den 
gold. 

" 

--------~--------------~----------------.. J 
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Kampen for regnskoven 
På trods af at Peru er et meget 
fattigt land , har myndighederne 
tidligt erkendt, at der må gøres 
en særlig indsats for at undgå en 
overudnytte lse af naturen. 

Allerede i 1940 blev Pacaya
Samiria erklæret for fredet områ
de . Især ford i man ville beskytte 
fiskebestandene , som allerede 
dengang var truede. l dag omfat
ter fredningen samtlige natur-res
sourcer. Ifølge Perus love er det 
dog tilladt at udnytte naturen i 
Pacaya-Samiria, så læ nge det 
sker efter en p lan, som sikrer om
rådets dyre- og planteliv. 

l løbet af de sidste SO år er Pa
caya-Samiria blevet beskyttet. 
Selvom fredningen aldrig har 
været 100 pct. effektiv er områ
det i dag i langt bedre forfatning 
end det omgivende land. 

l l98S oprettede man CORE
PASA -en samarbejdskomite af 
lokale og statslige myndigheder 
som skulle sikre en stø rre sam
menhæ ng i miljø-aktiviteterne. 
Sammen med WWF Verdensna
turfonden udviklede COREPA
SA i 1986 en samlet strategi for 
Pacaya-Samiria. En plan, der 
bygger på de nyeste metoder til 
bevaring af tropiske regnskovs
områder. 

Mange regnskovsprojekter sig
ter på at beskytte naturen ved at 
fjerne kilden til dens ødelæggel
se, nemlig mennesket. l flere til
fælde er beboere blevet tvangs
flyttet fra et truet regnskovsområ
de. l den nye plan for Pacaya-Sa
miria prøver COREPASA og 
WWF at tilgode~e både natur og 
mennesker. 

Lovende projekter 
Planen for Pacaya-Samiria om
fatter både naturbeskyttelse og 
uddannelse af befolkningen i at 
udnytte naturen på en fornuftig 
og bæredygtig måde. De peruan
ske myndigheder har hidtil finan
sieret hovedparten af projektet. 
WWF har bidraget med penge, 
udstyr og videnskabelig assistan
ce. 

Nøgleordet i projektet er bred
de. Hvis Pacaya-Samiria skal sik
res, må der sættes ind på mange 
fronter samtidigt. Øget beskyttel
se af reservatet er ikke nok. Det 
er mindst lige så vigtigt at sikre 
bedre vi lkår for den lokale be
folkning. 

Derfor indeho lder planen så 
forskellige aktiviteter som miljø
undervisning, udv ikling af et bæ
redygtigt landbrug og fiskeri, be-

skytteise af dyre- og plantearter 
og kontro l med krybskytteri. 

l 1987 sta rtede de første pilot
projekter, som skal bane vejen 
for den egentlige redningsplan. 
En ræ kke forsknings-projekter 
har væ ret med t il at vise, hvor
dan lokalbefolkningen kan få 
mest ud af naturen uden at øde
lægge den . 

Biologerne i Pacaya-Samiria 
har lavet en række undersøgelser 
af fiskebestandenes evne ti l at 
klare fangst. Samtidig har man 
undersøgt mulighederne for at 
forøge bestanden af to skilclpad
dearter, hvis kød og æg bruges af 
befolkningen. Personalet i natio
nalparken har indsamlet æg fra 
skildpadderne, og har haft held 
med at udruge dem kunstigt og 
genudsætte dem i naturen. l dag 
er bestanden af skildpadder i Pa
caya-Samiria atter i vækst. 

Bæredygtigt fiskeri 
Et v igt igt punkt i projektet er at 
regulere fiskeriet, så fiskcbcstan
clcnc bevares. Flere arter er allc
rede stærkt truede. Det gælder 
blandt anclet paichen, som kan 
veje over 100 kg og er en meget 
populæ r sp isefisk i Amazonas. 

Overfiskeri er den vigtigste år
sag til, at fiskebestandene er på 
retur. Derfor skal fi skeriet regule
res. Det behøver dog ikke at ram
me de lokale beboere. l mange år 
har myndighederne givet udefra 

kommende bådejere tilladelse til 
at fiske i området. Man har solgt 
rettighederne til flodfiskeriet til 
private firmaer, så de lokale fiskc
re har måttet tyv-fiske - el ler fi
ske for firmåerne til underpris -
for at få mad på bordet. 

l 1987 tog COREPASA og 
WWF initiativ til at organisere 
de loka~e fiskere i grupper, der 
kunne ovenage fiske-rettigheder
ne fra firmaerne. Fiskerne skulle 
gøre sig; ·fri af mellemhandlere og 
beholde en større del af fortjene
ten selv. Det lykkedes meget 

hurtigt at samle 260 lokale fiske
re i de nye grupper. Fiskerne fik 

overdraget fiskerett igheder og ud
styr. Til gengæld skulle de afleve
re en del af fangsten t il fiskeri
myndighederne og betale en an
del af overskuddet tiludvikling af 
de dårligst stillede bopladser. 

Fo rsøget blev en stor succes. 

En langt større del af indtægter
ne fra fiskeriet kom lokal-bcfolk
ning~n til gode. l dag overvejer 
COREPASA og WWF kraftigt at 
anvende denne metode andre 
steder i landet. 

Miljø-undervisning 
Hvis udviklingsplanen skal lyk
kes, må befolkningen lære de 
metoder at kende, som deres for
fædre kendte, men som nu - me
re eller mindre - er gået i glem
mebogen. 

De skal se fo rdelene ved bære
dygtig udnyttelse af regnskoven 
og tage dem til sig. Derfor lægges 
der stor vægt på undervisn ing bå
de af de voksne, som bruger om
rådets natur nu, og af børnene, 
som skal overtage området en 
dag. 

l 1987-88 startede COREPA
SA med hjælp fra WWF et pro
gram, som havde t il formål at un
dervise befolkningen i at bruge 
naturen bedre. En række særligt 
uddannede lærere, politifolk og 
projektmedarbejdere rejste rundt 
ti l de lokale samfund. Her lyttede 
de ti l beboernes problemer og be
hov og fortalte, hvordan de bedst 
kunne bruge regnskoven, uden at 
ødelægge den. 

Samtid ig lykkedes det at få 92 
lokale lærere fra SO landsbyer t il 
at deltage i work-shops. Lærerne 
fik både teoretisk og prakt isk un
dervisning om områdets naturlige 
ressourcer. Formålet var at ruste 
dem bedre til at undervise børne
ne i sko lerne om natu ren og om 
bæredygtig udnytte lse af dens 
ressourcer. 

Landbrug i regnskoven 
Mange beboere i Pacaya-Samiria 
lever af at dyrke jorden. I århun
dreder har de fældet træe r og 
brændt små jordlodder af fo r at få 
plads til deres afgrøder. Regnsko
ven kan k lare agerdyrkning og 
skovfældning, når det sker i et 
begræ nset omfang. N år skov
fældninger og afbrænding tager 
til, kan regnskoven ikke fø lge 
med, og den naturlige balance 
ødelægges. 

Regnskovens tynde jordlag bli
ver meget hurtigt ødelagt af solen 
og vasket væk af de kraftige regn
skyl, hvis den får lov at ligge bar. 
Så må bønderne til at rydde et 
nyt stykke skov til deres afgrøder. 

Dårlig økonomi tvinger ofte be
boerne ud i krybskyueri. Her ses 
en lokal jæger med sit by tre. 
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Kæm/)eodderen er blot en af de mange truede dyrearter, som sradig findes 
i Pacaya-Samiria. Den kan blive over 2 meter lang, og de største ek
semplm·er vejer omhing 34 kilo. 

Hvis Pacaya-Samirias mangfol
dighed af dyr og planter skal be
,·ares, må man finde nye måder at _ 
dyrke jorden på, så det fugtige 
skovklima bevares og jorden be
skyttes mod den bræ ndende sol 
og den voldsomme regn . 

Skovagerbrug er et godt bud på 
en regnskovsven lig landbrugs-

l teknik. Her blandes n ad irionelle 
markafgrøder med træer og bu
ske , så den dyrkede jord ikke 
kommer til at ligge nøgen hen 
mellem afgrøderne. På den måde 
undgår man jo rd-erosion og op
når en langt bedre udnyttelse af 
næringsstofferne i jorden. Meto
den anvendes med stor succes i 
flere af WWFs regnskovsprojek
ter - blandt anclet i Afrika. 

Skovagerbruger efterligner 
regnskovens naturlige system. 
Meget tyder på, at man på denne 
måde kan dyrke jo rden, uden at 
det skader regnskovens naturlige 
balance. Metoden skal tilpasses 
de lokale forhold og befolknin
gens ønsker med hensyn ti l afgrø
der. Derfor forsøger CO REP ASA 
og WWF sammen med de lokale 
bønder at finde den rigt ige sam
mensætning af afgrøder, buske og 
træer. 

l Pacaya-Samiria har man op
rettet forsøgsområcler, som er ti l
sået med blandt anclet ris, majs, 
grøntsager og bananer. Man har 
også forsøgt at kombinere land
brug med fo rskell ige fonner for 
huselyrho ld - blandt anclet høn
sead. Resultaterne ser meget lov
ende ud . 

Regnskoven skal 
beskyttes 
Selvom Pacaya-$amiria i mange 
år har ,·æret et beskyttet natur
område, har man ikke kunnet 
forhindre rovdrift på en række 
plante- og især dyrearter. Derfor 
skal overvågningen af området 
intensive res og sættes bedre i sy
stem. 

Dyr og planter, som er særligt 
efterstræbte skal beskyttes . Det 
gælder kæmpeodderen og jagua
ren, som jages for deres smukke 
pels. Det gælder papegøjerne, 
som via mellemmænd sælges til 
eksport. Det gælder flodskildpad
der og krokodiller, som er efter
tragtede for deres skjolde, skind 
og æg. 

Kun en aktiv indsats kan fo r
hindre en udryddelse af de mest 
truede arter. l mange år har kryb
skytteriet floreret. Reservatet er 
så stort, at det kræver meget per-

sonale og konstant opsyn at fo r
hindre, at der sker u lovligheder i 
on1rådet. Det kræver mange res
sourcer - både i form af teknisk 
udstyr og persona le. 

Økonomiske problemer 
De fø rste pilot-projekter har v ist, 
at en sammenhængende og lang
sigtet miljø -inelsars kan brem e 
ødelæggelsen af regnskoven - og 
i nogle t ilfælde endda vende den. 

Men netop nu, hvor planen er 
ved at komme ind i sin afgørende 
fase, er projektet løbet ind i store 
økonomiske problemer. På grund 
af Perus elenelige økonomi bliver 
støtten mindre år fo r år. 

Hidtil er de fleste penge kom
met fra Peru ol ie- indtægter. 
Men gennem de seneste år er 
o lie-indtægterne dalet, og Peru 
har i øjeblikket ikke andre ind
tægter, som kan erstatte dem. 
Derfor er bevill ingerne til projek
tet i Pacaya-Samiria fa ldet meget 
kraftigt. 

Mange af de akt iviteter, de r er 
nødvenelige fo r at sikre naturom
rådet på langt s igt, er allerede 
blevet indstillede eller skåret 
kraftigt ned - blandt andet de cl
ler succes-rige uddannelses-pro
grammer. Efterhånelen er der 
knap nok penge t il elv de ,·igtig
ste daglige o pgaver. 

Antaller af medarbejdere på 
projektet er skåret ned, og udsty
ret bliver ikke fornyet . Flere års 
hårdt og frugtbart arbejde kan 
meget ve l ende i ruiner, hvis der 
ikke atter skydes penge i projek
tet . 

Nødplan 
Som deltager i projek tet har 
WWFs forske re og projektledere 
været på tæt hold af de proble
mer, som de dalende bevillinger 
har ført med sig. Ofte ra mmer de 
med dobbelt kraft. 

De kraftige nedskæringer truer 
de nuværende og fremtidige akti
viteter i området. Samtidig øde
lægger de mange af de posi tive 
resultater, som er opnået i pro
jektets indledende fase. 

Pacaya-Samiria har stærkt 
brug fo r videnskabsfo lk, parkvag
ter, undervisere og teknisk ud
styr. Det er ganske enkelt en for
udsætning for, at arbejdet i o m
rådet kan viderefø res. 

Sammen med COREPASA 
har WWF lavet en nødplan, som 
skal genskabe styrken og sam
menhæ ngen i miljø-arbejdet i 
Pacaya-Samiria. De pos itive erfa
ringer med miljø-undervisn ing, 

--------·--------------------------~------------------~ 
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skovagerbrug og bæredygtig jagt 
og fiskeri skal \'idcrcffl rcs. Der 
frugtbare samarbejde med lokal
befolkningen kal a_ttcr genopta
ges. 

Over en periode på 5 år skal 
projektet bruge 8 millioner kr, 
hvi det skal lykkes at beskytte 
regnskoven ved ar give den loka
le befolkning mulighed for ar Ic
ve i harmoni med naturen. 

Disse penge har COREPASA 
og de penmnske myndigheder 
ikke selv. Derfor er WWF Vcr
densnaturfonden, Arbejderbevæ
ge lsens Incernationale Fo rum, 
LO og Det fri Aktuelt gået sam
men om en indsamlings-kampag
ne i Danmark til fordel for natu-
ren og befolkningen 
-Samiria. 

Pacaya

• 

Ved ar gå over cil skovagerbrug, 
hvor de cradirionelle afgrøder blan
des med rræer og bilSke, hm be
foll<l1ingen i Paca)•a-Samiria dyrker 
regnsl<oven uden ar ødelægge den. 

Pacaya-Samiria h'}r brug for din hjælp 
Regnskoven er hjemsted for over halvdelen af Jo rdens dyre- og plantearter. Det er også her, at rovdrif
ten på naturen er allerværst . I øjeblikket udrydder vi en dyre- eller planteart i timen . Regnskoven giver 
os også næsten al den medic in , vi bruger idag. Hvem ved - måske udrydder vi i dette øjeblik plan ten, 
der kan bekæ mpe kræft eller AIDS? 1 

Regnskoven har altid været WWF Verdensnaturfondens v igtigste arbejd område. Det tore beskyt
tede regnskovsområde i Pacaya-Samiria i-feru er blot et eksempel på de mange initiativer, WWF Ver
densnaturfonden har taget fo r at redde værdifulde regnskove overalt, hvor de findes. 

Pacaya-Samiria er det hidtil mest ambitiøse projekt. Behovet er 8 millioner kr. over 5 år. W WF Ver
densnaturfonden er gået sammen med A rbejderbevægelsens Internationale Forum, LO og Det Fri Ak
tuelt fo r ar tilve jebringe dette beløb. 

Væ r med til at give projektet en god start. Pacaya-Samiria og regnskovens befolkning er afhængig af 
din hjæ lp. Du kan være med til at sikre gennemførelsen af den udviklingsplan, der er udarbejdet fo r 
området. 

Benyt venligst det giro-kort, der er indhæfter i bladet. Du kan også sende et beløb på check eller på 
giro 9 39 18 00. Mæ rk kuvert eller girokort JUNGLEVAGT FOR AMAZONAS, som er kampagnens 
slogan . 

Som tak fo r dit bidrag på 150 kroner og derover modrager du et flo t d iplom. 
Gaver og bidrag kan fratræ kkes i den skattepligtige indkomst {jfr. Ligningslovens paragraf 8A). 

Husk at skrive dit medlemsnummer på giroko rtet - det står bag på b ladet. 
På forhånd tak for din velvilje og tøtte. • 
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BREVKASSEN 
Skriv til Levende Natur, mær
ket ·Brevkassen•. 
Spørgsmål vil blive besvaret 
af et panel af WWF Verdens
naturfondens videnskabsfolk 
og eksperter. Spørgsmål, der 
ikke er plads til i bladet, be· 
svares personligt. 

Forstyr ikke 
hvalerne 
Jeg har lxst i en bog o m hvaler, 
at man skræmmer hvalerne væk 
fra deres gode f~xlcstcdcr, sil de 
ikke n llr at indtage næring til de
res store rej c sydpå, hvor de ska l 
føde deres unger. Nogle af dem 
dør simpelthen af udmattelse. 
Kan dctrc være rigtigt? Det er 
vigtigt for mig at få klar bc·ked, 
for jeg vil nemlig gerne se pli 
hvaler via WWF Projekt Hval-

Kæmpe 
ophørsudsalg 
Den gule annonce på side 2 i id
te nu mmer af Levende Natur 

med overskri ften .. Kæmpe O p
hørsudsalg<< virker utroligt 
skræmmende og fras t1ldende. 
Men alligeve l bliver man fanget 
af det og fllr lyst til at gøre noget. 
Jeg kunne godt tænke mig at hø
re mere o m, hvad der bliver gjort 
for disse dyr, hvor de lever, og 
hvorfor netop de trues. 

\'enlig hilsen 
Di !le N i e /.sen 
Fdnt/Jiund /3 

7900 N)•kobing Mors 
Medlemsnr. 23093 

Forsc bliver man fraswcil af denne 
annonce, men så beg)•nder man 
ac cænke nærmere ot•er buei
skabeL 

turisme i Nordnorge - men med 
god sanwittighed. 

\'enlig hilsen 
Malene Uhre Knudsen 

Roers Alle 24 
5210 Odense N. V. 

Medlemsnr. 7092 

Man ved, at hvaler kan opfa!le ly
den fra sl<ibe på mange kilomecers 
afsrand. Man er samriclig bekymrer 
for, ae sl<ibsnaer, der l<rydser om
råder, lti'Or h val em e ynder ae holde 
ri/, kan forstyne d)•rene, bdde i de
res fødesøgning og deres kommuni
kation med hinanden. Man ved alc 
for lide om, hvad forsc)•twlserne i 
virkeligheden becyder. 

Detfor indgdr der i W'\'V'Fs hval
curisme-/Jrojekc i Nordnorge scudier af 
kaskelochvc11emes reaktioner tJd de 
sl<ibe, der sejler i omrdele c. Der er 
desuden en generel instruks cil bddfø
reme om forsigrighed ved færcl.sel i 
deue omrdde. Dee samme gælder for 
bddforere i resren af verden i områ
der, lwor der er hvalwrisme. 

Kasl<elocllValerne ved Nordnorge 
er alle hanner, sd de er al! s d ikke pd 
vej sydover for ae føde unger, men 
for ac mode hunner. Ungeme blivet: 
bl.a. fode i Aclancerlwvec ud for oen 
Madeira. 

Se desuden areilden om hvalernes 
fremrid i decte nwnmer af Levende 
Nawr. 

Med venlig hiLsen 
/ic.scient. Tomm)' 0)•bbro 
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Drivende 
dødsfælder 
Al'l.er kan vi læse o m enkelte 
landes fuldstændigt hensynsløse 
rovdrift på vores fælles arv - Jo r
dens dyre- og p lanteli\·. Drivnet, 
der er som titusindvis af kilome-

l ter drivende død og lemlæstelse 
for <t lr, der møder på sin færd. 

• Hvo rfor kan WWF- f.eks. i sam
arbejde med G reenpeace - ikke 
bruge et skib og sejle rundt .. og få 
sådanne net i skruen<< og ødelæg
ge en trussel, som se lv FN har er
kendt? 

lo-led venlig hilsen 
Eigil Johannesen 

\'.E. Gamborgsvej 14, 4,ch 
2000 Frederiksberg 

Selv om dec er friseende ae gøre no
gec i den retning, er der ikke særlige 
effekcivc på længere sige . Dee ville 
ogsd være en megec koscbar løsning. 
\li lwr etfaring for, at det er mere 
effekcivc at presse landene ri/ ae hol
de op med f.eks. ae fange run i driv
net. Dec er fakcisk lykkedes at fd en 
række lande cil at holde O/J med ar 
bmge drivnet- der gælder USA, en 
række sydamerikansl<e lande og 
New Zealand. 

Til gengæld bruger bl.a. USA nu 

WWF 

snltr/Jenot-nec, der dog ikke er sd 
skadelige som drivnellene. 

Pression af den slags kan man 
selv være med ri/ at udføre, bl.a. 
t'ed at undlade m købe wn /Jd dåse 
fra Asien. 

Dee c ris re er, ae den megen ot>
mærksomlled, der har værec om
kring dåsenm i de seneste måneder, 
tilsyneladende ikke lwr f åer dansker
ne c il ae miste atJ/JeCiiCen for wn: 
Salget af cw1 pd ddse er overhovede c 
ikke falder! 

Til gengæld er de danske sutJer
markedskæder blevet opmærksom
me pd problemer, bl.a. fordrsager af 
udgiveLsen af Den Grønne Forbru
gerguide og fores/JØrgsler fra \V\':(! F. 
SutJermarkederne er i gang med ae 
forsøge ac skaffe run med garanti 
for, ae de ikke er fanger i drivnet. 
Der kan godc lade sig gore: Firmaer 
Langan Associaced i CCIIifurnien fø
rer mærker Miramone e Tonga Tun 
-og der er garanci tJd ddsen f01·, ae 
ingen delfiner har måHec lade liver. 
Garanrien gives af organisacionen 
Earrlmusr, som selv kontrollerer, ae 
opl)'sninger om fangsonetoder er i 
orden. 

Spørg i die lokale supemwrked, 
hvornår der kommer drivnet-fri cun 
/Jd h)'ldeme! 

Med venlig hilsen 
redakcør Anne-Marie Mikkelsen 

Annoncen skal naturligvis forse og 
fremmest opfa!Ces som en provoha
rion . Mdske lidt POIJ/>ec - men i alt 
fald en anderledes mdde end vi /Jie
jer ae foreæ/le budskabet om de 
mange d)'rearcer, der encen er for
svunder eller er ved ae forsvinde. Vi 
har modragec en del reaktioner på 
annoncen, næsren alle /JOsicive. De 
f/esc e S)'lles ligesom du se/.v, ar den 
er a/J/Jel/erende og sæcrer nogle ean
ker og føleLser i gang. 

De fleste af de d)•r, der nævnes, 
er nogle af dem, \V\'V'F Verdensna
cwfonden arbejder for ae. redde. Der 
er for meger ae. komme ind t>å her, 
men vi har ofce skrevet om emnet 
her i Le11ende Nacur. l delle mun
mer af blader kan du bl.a. læse om 
h11alerne og om dec nye /Jrojekt med 
hyacinc-araen. 

Med venlig hiLsen 
lic.scienc. TonHll)' Dybbro 

• 

• 
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Java-næse
horn i 
Vietnam 
Den sjæ ld neste af verdens fe m 
næsehorns-arter, Java- næ seho r
net , har overlevet med en lille 
besmnd i V ietnam. l n el til fo r blot 
IO 1\r siden regnede bio loge rne 
med , at arten kun fandtes i 
Uj ung Kulan reservatet i det 
vesdige Ja\·a, hvor bestanden i de 
senere 1\r har været stabiliseret p<'\ 
50-60 dyr. l november 1988 bb · 
en krybskytte arresteret, da han 
forsøgte at sælge ho rnet fra et ny
ligt ned lagt næsehorn i aigon i 
Vietnam. Dette blev anledn in
gen til , at en ekspedition blev 
sendt til e t omrlide 100 km no rd 
for Saigon, hvor næsehornet an
giveligt var blevet ned lagt. Det er 
nu ko nstateret, at der formoden t
lig fi ndes en bestand p<'\ 10- 15 Ja
va-na:sehorn i dette o mråde. • 

Donau
deltaet 
De rumæ nske mynd igheder har 
p laner om at gøre 4.400 kvad rat
kilo meter af Donau-deltaet - et 
omrlide p<'\ srprrcl c med Fyn - t il 
natio nal park. De sto re sumpom
rlider ved Donau-flodens ud l1~b i 
Sortehavet er hjemsted for et 
enestående rigt dyreliv med f.eks. 
ca. 300 fuglearter, hvoraf flere er 
truet på \'Crdcn plan . Det er et 
afgørende brud med Ceauscscu-
styrcts milj!Hldclæggende 
pol itik . • 

Amazonas 
Den demokratisk valgte brasilian
ske præsident Collars f<l rstc rcj c 
uden for hovedstaden efter sin ti l
træden i foråret , foregik i fl y over 
Yanomamo- indiancrncs territorier 
i Ama:onas-rcgnskoven. O mn,dcr 
er blevet invaderet ulov ligt af 
guldgravere. Præsidenten gav 
straks ordre til militæ ret om at 

ødelægge de landingsbaner, guld
graverne benytter og beordrede i 
~lvrigt bebyggelserne fjernet. O m 
dette skridt vil b idrage til at l !~Sc 
Yanomamocrncs problemer, og 
denned også sikre regnskoven i 
områder, e ller det kun er et kort
sigtet reklamc-frcmstøcl, kan kun 
fremtiden vise. • 

Score områder i Amazonas in
vaderes af guldgravere, der dels 
vasker guld direkte i floderne, dels 
skyller gulder ud af jorden. Gulcl
graverne bruger b iksø/v ril ar 
bundfælde guldet, og når guld og 
kviksølv seJJareres bagefter, sl<er 
der en omfauende foruren ing med 
kviksølv. Til skade for mennesker 
og d)•r i området. 

Munkegrib 
De nyeste unclcrsøgclscr i Tole
do-bjergene i det cen trale Spani
en \·iser, a t der her fi ndes en yng
lekoloni på 85-90 par af den 
stæ rkt truede munkcgrib. Det er 
verdens næststørste ko lon i af 
denne fug leart, der sclvom den er 
udbredt helt fra Spanien i vest t il 
Kina i øst, tæ ller mindre end 
2.000 par i hele verden. A f d isse 
fo reko mmer ca. 400 ynglepar i 
Spanien , fo rde lt på 21 ko lonie r. 
Planerne o m at oprette mili tære 
!l\·clscsrcrræner i nærheden af 
nogle af de vigtigste ynglekoloni
er er tilsyneladende i før te om
gang forpurret , rakket være en 
omfattende protestaktion. • 

Farlig parasit 
til Mrika 
En fa rl ig fl ueart, der hører h jem
me i Amerika, er nu kommet t il 
det afrikanske kont inent. >>Skru
connen«, som den kaldes, er t il
syneladende ko mmet t il Afrika 
\·ia et smittet dyr, som kom til Li-

Næsehorn 
uden horn 
For m dæ mme op for kryb;kytteri
et af de afrikanske næsehorn har 
myndighederne i flere afrikanske 
lande for ogt ig med at indfange 
og afl1orne en del dyr, hvormed 
der ik ke er noget at komme efter 
for krybskytterne. l Namibia har 
bio loger nøje studeret, om afllo r
n ingen har nogen betydning for 
dyrenes levevis. Det viste sig, at de 
næsehorn, som havde fået deres 
horn fjernet, ikke var påvirket i 
forhold til deres artsfæller, deres 
evne til at fors\·are sig, søge føde 
OS\'. Og lwad der er nok så væ
sentl igt: Krybskytterne opererer 
ikke læ ngere i det pågældende 
område af Namibia. • 

byen fra Sydamerika. Den fi neles 
nu i Cl o mråde på 20.000 kva
dratkilometer. »Skrueonnen« er 
lidt større end en almindelig hus
fl ue. Den lægger sine æg i sår på 
varm blodede d yr. Æ ggene udvik
les til larver, der lever af dyrets 
k11d. Hvis angrebet ikke stoppes, 
d11r dyret. WWF Verdensnatu r
fonden har advaret mynd igheder
ne i de o mkringliggende lande i 

Snetraner 
Den sidste rest af den vest! ige be
stand af netraner er nu meget 
tæt på udryddelse. Fuglene yngler 
på tundraen i Vestsibirien og 
overvintrer kun ro steder i ver
den : ved sydbredden af Det ka
spiske Hav i Iran , hvor 12- 15 fug
le blev iagttaget sidste vinter, og 
i Kcoladeo Natio nalparken i Ba
ratpur i Indien. Sidstnævnte sted 
er bestanden faldet fra 41 fugle i 
1984/85 t il kun 17 fugle sidste 
vinter. Den <1stl igc bestand af 
snerraner k larcr sig bedre. Disse 
fugle yngler i der nord østlige Si
birien og overvintrer ved 
Poyang-s<len i Kina, lwor der er 
talt op til 2.400 fugle. • 

Afrika mod fa ren. Hvi ikke 
» krucormcn« kommer under 
kontrol, vil den brede ig so m en 
pest over det afrikanske ko nti 
nen t og g11rc uoprette lig skade på 
shel tamdyr som vilde d yr. 
., krueonnen<< har ingen naturl i
ge fje nder i Afrika, og derfor vil 
den kunne brede sig uhæmmet, 
måske også ti l Europa. • 
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Ny bestyrelse i 
WWF Verdensnaturfonden 

Ny formand for bestyrelsen er direktør Povl Heegaard. 
Afgående formand, advokat Esben Dragsted, udnævnt til æresmedlem 

af WWF International 
ii ii , 

F rcdcn;borg Slot dannede 
rammen for WWF Ver
den nmurfonden; præ i

dicmødc fredag den 15. juni. 
Præ;idict, der er WWF-Dan
marb ~l\'Cr>tc ledcl.e, be:.rår af 
op ril 60 personer, der mødes 
hvcn andet år. 

Efter IO år ~om formand ha\·
de advokat E>ben Dragoted ~m-
ker ar trække ; ig tilbage og 

havde opfordrer til, at de besty
re! csmedlcmmcr, der ligelede; 
havde sidder IO år eller mere, 
fulgte hano ek empel, så der 
kan ; ikres en rotation i besty
re! en. 

Dr.ph il. Arne chiørz, som 
har været næstfonnand for 
WWF i adskill ige år, havde 
meddelt, m han måne trække 
sig tilbage, idet han skal tiltræ
de en ; rilling i Bhutan i de næ
ste ro år. Arne chiørz skal ud
arbejde en miljøstrategi ( ario
nat Envi ronmenral Srrmegy) 
for Bhuran. Arbejder er finansi
erer af Danida. 

Udover E>ben Dragsred og 
Arne chiøtz forlod godsejer, 
fru Lise T rcschow, direktør 
Torben Lenzberg, direktør Pe
ter Augustinus, læge, dr. scient. 
Lorenz Ferdinand og dr.phil. 
Torben Wolff bestyrelsen. Jon 
Or:en var året før gået ud af bc
>tyrelsen for at t iltræde en stil-

.... 
~ 

•iii ... l lfll 
l l 
k l -

ling som ;ekretariarschef på 
WWF' kontor. 

y formand for bestyrelsen er 
direkt~>r Pod Hecgaard, der har 
fulgt W\XIF Vcrdemnaturfondem 
arbejde med imcrc;se i flere år. 

Den nye bestyrelse 
består herefter af: 
Adm. direktør Povl lleegaard, 
fo rmand 
Professor, dr. phil. Bent Muu , 
næ rformand 
Direktør Harald Agerley 
Adm.direktør Jørgen Basse 
Professor, dr.scient. O le Hamann 
Generald irektør Povl lljch 
Chefredaktør Bem A. Koch 
Lektor, mag.art. Ida N icolaben 
Udviklingsdirck t<lr 
Anne Marie Nicben 
Rigsantikvar, profc; or, dr.ph il. 
O laf O lsen 
Adm. direktslr Johan Schrs1<.lcr 

- WWPs pr,~idenr, Han; Kongeli
ge Højhed Primen, fore log Eslxn 
Dragsred til æresmedlem af præsidi
er med følgende motivering: 

- WWF' afgående formand, S
ben Dragsrcd, har været knyrret til 
præsidier lige fra fondens meget 
beskedne start i 1972. Da han blev 
formand i 1980, fore tod den van
skelige opgave at føre fonden fm 
det lidt amarøragtigc l'Cl-,')'ndel>e'-

Sekretariatschef Jon Otzen, ge
neraldirektør for \'V'\VF Inter
national, Charles de Haes, og 
advokat Eskil Tro/le. 

rade videre til at \·ære en mål
ren er og profc ionelt organiserer 
miljøorganisation. 

- Det kosrede i de førore år 
meget arbejde og megen tid , 
som Esben Drag red altid uden 
røven rog fra sine mange andre 
g~lrcmål i et stort advokmfi rma. 
En vigtig del af kunsten i at Ic
de er foretagende er ar vælge de 
rigrige medarbejdere, og det er i 
lwj grad en kon ekvens af Es
ben Dragsteds indsats, ar bilde 
arbejdet i bestyrelsen og i sek
retariater går så godt og er hlc
\"et så effekti\•t, som der er til
fæ lder. 

Efter præsidiem1xler fo rtalte 
gcneraldirekrslr Charles de Haes 
fra WWF International om 
W\'(IF's historie og om en ny og 
udvidet mål ærning og strategi. 
WWF udvider sit arbejd område 
fm regnskove, vildomn,dcr og 
biologisk mangfoldighed til ogs;' 
at omfatte forurening og un~xligt 
brug af energi og ressourcer. Det 
er netop forurening og overfor
brug, Jer meget ofte er årsagerne 
til ødelæggelse af de tre nævnte 
omrilder. 

WWF har udgi\•er en publi
kation på engelsk om den ud
videde mål ærning og rrarcgi. 
Denne kan rekvireres fra ckre
tariatet - rlf. 35 36 36 35 - for 
20 kr. 

Charle· de Hacs aHurredc 
; ir indlæg med at meddele, at 
WWF's internationale bestyrc l
c havde udnævnt E>bcn Drag

;ted til æ resmedlem. 
l næste nummer af Levende 

Narur vil der være er specielt 
indlæg med WWF's regnskab, 
præsidiemedlcmmer, udvalg 

e~ • 

NOTER 
OM 

WWF 

(ij 
Panda-march 
1990 
Omkring 6000 danskere ,·ar med i 
år, da Panda-marchen løb af stabe
len den fs1rsrc søndag i maj. Der 
var startsreder fire steder i landet -
Århu , Haderslev, Odense og Møl
Icåen nord for København. Ogs:' i 
~r var marchen ved København 
blevet til i er samarbejde mellem 
WWF og Berl ingske Tidende. 
Derudover størrede Berlingske Ti
dende marchen ved Møn som et 
Mellem Os-arrangement. Aarhuus 

rifnidcndc, Jyske Tidende og Fy
ens riftstidende stØttede marcher
ne i Århu , Haderslev og Odense. 

Blomster
penge 

• 

Jesperhus Blomsterpark på Mors 
kunne på sin 25-års jubilæum -
dag den 22 . juni overrække 
WWF 42.000 kr. Så meget blev 
det til, da blomsterparken gav en 
krone for Iwer entre-billet , til 
WWF. Pengene er øremærker til 
hyacint-araen - se artiklen side 
4, 5 og 6. 

l forbindelse med åbningen af 
et sommerfuglc-tropehus i Jesper
hus Blomsterpark er der indledt 
et samarbejde mellem blomster
parken og WWF. l den nye butik 
vil parkens mange gæster kunne 
k11hc en ·muk ommcrfuglcplakat 
og \'(/\'(!F's naturmærkeark med 
danske dagsommerfugle. 

Der skal understreges, at som
merfuglene i Jesperhu ikke er 
indfa nger i naturen. De kommer 
som pupper fra sommerfuglefar
me i T hai land. l Danmark ud
klækkes de og særtes ud i blom
sterparkens væksthus, h vor 
blomsternes nek rar gi \·er rigelig 
næring t il sommerfuglene. • 
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WWF-sejr 
for miljøet 
De 59 lande, der har underskre
vet Ramsar-ko nventionen o m 
beskytte lse af vådområder, ved
tog på sit m~jde i juli i Montreux, 
Schwe iz, at gøre en særlig indsars 
for at sikre en ræ kke vigtige våd
omr~der i G ræ kenhmd, Sp~ nien, 
USA, Vesttyskland og Sydafrika. 
Beslutningen blev taget på bag
grund af en rapport, udarbejdet 
og forelagt af WWF Verdensna
nu·fonden. Af rapporten fremgår 
det, a t de pågældende områder, 
heribla nd t Cota Donana i Spani
e n, Everglades i Florida og ni 
større vådområder i Græ kenland 
er truede og har behov for øget 
beskyt telse . 

Direkte fra 
u-landene 

Ved ar høbe haffe og re gennem U
landsimlJorren støtter man be
follmingen i de fa ttige lande . 

Kaffe og te direkte fra T anzania 
og Nicaragua er blevet en stor 
succes i Pandabutikken - på kun 
få uge r var hele lageret solgt ud, 
så v i måtte have nye fo rsyninger. 
Vi får kaffen og teen gennem U
landsimporte n, der køber produk
terne i de pågældende lande. U
landsimporte n er en fo rening af 
dan ke enke ltpersoner og organi
sationer, som ønsker ar stØtte u
landene menneske r i deres kamp 
for en bedre tilvære lse. WWF vil 
gerne bakke op om dette arbejde. 
N u er der atter kaffe og te at hen
te i Panclabutikken , og i løbet af 
efteråret regner v i med også at 
kunne tilbyde kakao og honning 
fra regnskoven. • 

1962 : Er jagrselsl<ab hører op for at tage et billede af er dødt næsehorn, der er dræbt af l<rybsh)•trers for
giftede pile . Horne r er fjernet. Selskaber ·v æ !<ker en næsehornsunge, der har ligget og sovet bag sin døde 
mor. H11n har været død i adsl<illige dage, og ungen har jævnligt 1Jarcer lJå hendes Øre. Ungen forsl<ræi<kes 
af menneshene og er aldrig ser siden . Der er denne siwation, der har ins1Jireret Vagn Lundbye. 

" 

Rhino ved liget af sin moder 
This is the way the World ends 
This is thc way the Worlcl encls 
This is the way thc World cncls 
Not with a bang but a whimper 
T.S. Eliot 

Jorden gik ikke under 
fo rd i de kørte en jeep 
op foran mig og min moder 
og sendte deres forgiftede pile 
ind i hendes hjerteblod 
og den tykke modermæ lk 
som hun gemte til mig 

Så lidt som solen 
aldrig mere stod op 
fo rdi de laver parfume 
af de sidste kaskelotter 
og askebægre og papirkurve 
af de sidste gorillaer 

blev alting ikke mørkt 
i mit smukke land 
ford i de afsavede 
det moderlige horn 
som de bilder sig ind 
hjælper mod oldingcimpotens 
urinbcsvær, hikke 
og hæ morro ider 
for ikke at nævne 
den muslimske rejsning 
der kommer af at 
stikke en huggert 
i en rhinoskecle 

Det var ikke sådan 
at verden endte 
i mit smukke land 
- hverken med et brag 
el ler en klynkcn 
Dengang hun ikke læ ngere 

kunne holde sig oprejst 
men svimmel segnede omkuld 
og begyndte at rådne 

Mens jeg dag og nat 
blev stående hos hende 
og en gang imellem 
pattede lidt 
på det ko lde øre 
der spørgende stod 
og pegede op mod himlcm 

Hvad er dette modennord 
andet end endnu et ensomt 
eksempel på 
at mennesket i v irkeligheden 
slet ikke ønsker at leve 
i denne verden 

Vagn Lundb)·e 

Danske kunstnere støtter næsehorn 
»Mal et næsehorn « var den 
besked , Galeri Asbæk i N y 
Adelgade i København gav 26 
danske kunstnere. Og på næ
seho rnsudstillingen, der er 
åben fra den 2 7. august til den 
15 . september, v il man kunne 
se, hvorelan den enkelte 
kunstner har gi,·et sin opfat
telse af næsehornet kunstne
risk udtryk. H ver kunstner har 

desuden fået ud leveret tre ori
ginale tryk af et gammelt kob
berstik af et næsehorn, som de 
herefter har bemalet. 

De bemalede næsehornstryk 
vil blive solgt til fordel for 
WWF til en enhedspris på 
2.500 kr. Pengene går ubeskåret 
til WWF, og vil blive brugt ti l 
WWF's projekt i Ngare Sergoi 
næschornsrc crvat i Kenya. 

På åbningsdagen vil fo rfat
teren Vagn Lunclbyc læse op 
af sin d igtsamling >>Næse
hornscl igte«, der udkommer 
samme dag på Borgens Forlag. 
Vi gengiver et af d igtene her 
på siden. 

For hvert solgt eksemplar af 
bogen giver Borgens Forlag lO 
kr. t il WWF's næsehorns

projekt. • 
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WWFog 
Danida i 
Zambia 
Eksperter fra Danida og Kim Car
stensen fra WWF Verdensnatur
fonden besøgte i maj- juni Bang
weulu-sumpene i Zambia i det syd
lige Afrika. Sumpene er på størrel
se med Sjælland og har en rig na
tur med mange sjæld ne dyr og sto
re fiskebestande. Sumpene huser 
samtid ig en stor og meget fattig 
befolkning, som indtil nu har væ
ret afskåret fra alle tilbud om ud
vik ling. Disse mennesker lever af 
fiskeri, agerbrug og jagt. WWF har 
ansøgt Danida om finansiering af 
fondens arbejde i Bangweulu-sum
pene. Arbejdet skal sikre, at den 
nødvendige sociale udvikling i 
området sker på en måde, så det 
enestående miljø kan bevares. • 

Nye støtte
kreds
kontrakter 
i perioden 1.4.-26.6. !990 
50.000 kr. ~rligt: Johan Schrøder. 
1.000 kr. ~rligt: Irene Cold, Nils Chr. Fo>:>, 
Peter Sbk Olufscn, Egeberg Reklamebu
reau A/S, Henning juhl, Ralf Skovgaard, 
Cl.tus 
K. Knudsen, jyH·gcn Smidt, Kirsten Hen· 
nings. 

Gaver og bidrag i perioden 
1.4.-26.6. 1990 
WWF pnsker at sige tak til alle bidragy· 
den~. Det er alene pladsmangel, der rdngcr 
redaktionen til kun at bringe overs1gren 
over btdrag p~ 500 kr. og derover til 
WWF's hjælpearbejde. 

Tak for hjælpen. 

Ejnar Jensen 500, Svend E. Henriksen 
10.000, Anneilse Christiansen 500, Hedvig 
Bondrttp 500, Inge Rosfcldt 500, Lars ~lad· 
sen 500, H. Madsen 500, Tom Truck-Scr
vice ApS 500, Ørting Forstplatucskole 500, 
Elsebeth )prgcnscn 500, Ruben ~\ikke isen 
500, B. N iclsen 500, Karen Nørgaard A/S 
500, Ungdomsinst. Sondergård 500, Bernt 
Hjejle 500, Grete Skm· 500, ~ Iarianne H. 
Larsen 500, Gudrun Nielsen 500, jens Fogh 
A/S 500, Bodil Larsen 500, Briall Larsell 
500, Vilvorde Kursus Center 500, Helene 
)lorgensen 1.000, Trine Aagaard 500, Claus 
Thomsen 500, K. ~lortensen 1.000, Karin 
Andersen 500, Bente Meilspc Dam 500, 
Asta Hemmmgsen 500, J. Kaarsber~ 500, 
Erna Jensen 500, Niels Ebbe Andersen 500, 
lvlnrgit Rosrgaard 500, Henning jprgensen 
500, Steffen l·lprlyck 580, John Nielsen 
500, John Ancher 500, Vagn Lim1strom 
1.000, Niels Peder Thomsen 500, Kaj Ro· 

Denne fisker-familie tilbringer halvdelen af året i deres llyue i SW11J>ene . Hyt
ren er op føn på en lille ø, som de selv Ila r bygget af rør og mudder. 

land 500, Balric A/S ~ letalvarefabrik 
1.500,Gunnm V. Holm 500, John Gretffen
berg 500, ~lette LJungdahl 580, Lizzie 
Nordstrand 500, Kaj V. lieisen 500, Randi 
Fri1s Nielsen SOO, ~tarianne Hartmann 
500, Ib Madsen 500, Ole Lynggaard ApS 
500, Peter tchr 500, A.W. Knuth 1.000, 
Lunds Legat 15.00, L.M. Skilte ApS 825, 
Nma Lynge 825, Frans og Nanna Thomsen 
500, Olof Olsen 500, Kristine Ibsmussen 
600, 3. a Kold by Skole 3.907, 75, Renate 
Friis 650, Irene Zoe Tnrp 750, Carsten 
T ogS\·CT<I 500, Finn Tolstrup 500, Brandt 
52 5, Benny Diedrichsen 500, Eskild R a>· 
mussen 1.100, Jesper Jensen 500, Lena Flu
ger 500, Ole Bendtsen 500, Peter Olsen 
500, Karin Schack 500, Lill Hornung 600, 
Murerforbundet i Dk 1.000, Maria Ploug 
750, Gudrun Hallas·~ føller 500, Helle L ar· 
sen 500, Kjeld Jørgensen 500, ~ largit Chri· 
stensen 500, Torben Bondrup 500, Grethe 
Winther Larsen 500, T. Stokholm Ander
sen 500, Godfred B. Hartmann 1.000, Dor· 
te ~ ladsen 500, Ellen Andersen 700, Povl 
Borella 1.000, Helge Skytte 500, Erik My
gind 1.000, Jakob ~ Iore II Skaalum 600, 
Hannelore LauritZen 1.000, Niels H. Rvm
kjær 700, Sven Rask 500, Otto Hajmark 
Andersen 1.150, Kim Kristiansen 500, Ole 
Rtemer 500, Chnstian Jcbsen 1.000, Inger 
Fuglstrup 500, Helle Kragh Petersen 500, 
Per Brogaard 1.000, Asta og Jul. P. juste
sens Fond 20.000, Martha Christensen 500, 
4. b. Rungsted Skole 1.364,25, K. Kruse 
500, Kun Brogaard 1.300, E. Karpf 500, TN 
Entreprise A/S 2.000, Falsters Lilleskole 
· Brændte Ege• gul gruppe 874,50, Christi· 
an Jørgensen 500, Boet efter Arne Chr. V. 
~tadsen 65.535,55, Lise Str)•lm og Tom 
Laursen 500, Solveig Eriksen 500, Henning 
Christensen 500, A i m Research A/S 1.000, 
Klausen & Partners 500, Stig Valeur An· 
dersen 750, K. Kampmann 500, Hornsyld 
Købmandsgaard 500, Erik Overvad 500, 
Kilre Bent j(lrgcnsen 500, Julie Andersen 
500, Optisk Laboratorium 500, Claus Gaar· 
de~Niclscn 500, Kiln og Annie Thomsen 
500, lngenitlr K.A. Rhodes og Humus Le-

gat 50.000, Tune Guldsmedie 500, Joan Ea
dy 500, Fabrikant Kaj E. N iclsen og Gud
run E. Nielsens Fond 500, Anders \Vind 
Christensen 500, Gunde Clemmensen 500, 
Vibeke Holck 500, 7. b. Hovcdg~rd Skole 
671,80, Karin Andersen 500, Margit Rost· 
g::wrd 500, Boer efler Knud \'(/eis Liehmann 
og hustru ~ tirrha Eleonore L1chmann 
5.000, Finn )uh l Pedersen 500, M. Hennk· 
sen 500, Enk Schult: 500, Anne ~lnrie Nt
clscn 1.000, Agnete Dal 1.000, tine ~talte 
Nielsen 500, jens Elmeros 500, Tony Pe
dersen 530, Hanne \XIilllllnsen 500, Vivi 
Juul 500, P.& C. Johansen 500, Gisselfeld 
Godskontor 2.000, N.N. 3.600, Werner 
Christell 500, Kim Hofman 1.000, ).~1. 

Koumup Knstensen 1.590, Vinhandler )pr
gen Dreyer og Hustm Fm Elisabeth Dreycr, 
fodr Andersen's Legat 20.000, John Nielsen 
500, Vivt Arendal 775, Else Skjælbæk 500, 
rlcmmmg Koudal 500, Ejler Bille 500, 
Christoffer Lanstorp 500, Elise Bjvlrklund 
1.000, N.N. 500, Inge Rosfeldt 500, Susann 
Brandt 700, Boet efter Vivi Elisabeth Van· 
gedal 131.934,06, Elevforeningen ved Fyns 
Amts Sygeplejeskole 500, Peter Krebs 500, 
Solvejg Gjaldbæks f~xlselsdag 650, 2. y, Vi
rupskolen 500, M i c ha cl Kjeldsen 600, Lars 
Jørgensen 500, Peter Ellehauge 500, Frailds 
KY>hler Nielsens og llustrus ~lindelcgat 

15.000, Torben Rold 500, Majbritt Dehlei 
500, Uno Plats as 1.000, Chauffprerncs Fag
foretung 500, Lars )~lrgcnsen 500, Poul 
Tholstrups Fond 40.000, VIVO v. Knud 
Bahr 2.000, Svend Møller Reklamefotografi 
ApS 500, 5 B. Marie Mørks Skole 575, 
N.N. 500, 5 A. ~!arie Mtlrks Skole 575, A. 
Alsted 500, Mette Maultrz 500, B.C. Twce· 
die 500, Pedersh~b A/S 500, Tandlægerne 
Klinikhusct, Aller~ld 500, Kim Nymark 
Jensen 500, A/S Marius Pedersen 500, Wil
liams Reklamebureau 500, Villy Swensen 
500, Skælskør Bank 500, ~!arket T ransport 
Danmark 500, Poul GjCSSmg 1.000, Ellen 
Andersen 750, ST Seantryk 500, Else Sø· 
rensen 500, AOF Daghøjskole, Vording# 
borg 500, Flemming Lund 500, Kodak A .S. 
1.000, Susalln Brandt 1.200, Viggo Rosen-

Ejvind Lund
bye er død 
Der ,.ar med stor sorg, at ,.i i slut
ningen af april fik meddelelse om, 
at administrerende direktør Ejvind 
Lunclbye, Jyclske Bryggerier, p lud
selig var afgået ved døden. Da vi 
for et år siden besluttede at etable
re en lokalafdeling i Århus, sti llede 
Ejvind Lundbye beredvilligt som 
fonnand for bestyrelsen til trocis for 
at han i forvejen havde mange an
dre tillidshverv. Vi lærte ham at 
kende som en initiativrig person, 
der med entusiasme og gå-på-mod 
arbejdede hårdt for vor sag. Vi ,.il 
med taknemmelighed mineles hans 
store indsats. • 

stedt 1.800, P. Boylc 500, Michael Ur:on 
500, Alh<tncc Sprogscn·ice 500, Daugaard 
Sprensen & Spn A/S 1.000, T om BtTch 
Hansen 650, Benny Diedrichsen 500, 
Flemming Jacobsen 500, Erhvervs-Bladet 
A/S 500, Free Wcar 500, Fritidsrejser 500, 
Selo-Gjerstrup A/S 500, A. Gmh & Son· 
ncr ~laskinfabrik A/S 500, M. Toldam & 
Svlnner A/S 500, B. Bach Christen,en 500, 
Else Skærbæk 500, Fam. lkntel 1.000, Hil
lcrf)ll Tag-entrcprise ApS 500, Dansk El
dental 500, Vejle Sandblæsning 1.000, No· 
ncparts Cykelforretning 500, NN 500, 
Vagn Andersen konwrudstyr 500, Kirsrcn 
Wissing & Ole ~ louridsen 600, H. henriqu· 
es 1.200, F. Meyer & Co. A/S 500, Hanne 
Kofod 600, l'& l Services Denmark 500, Eu
rotradc ApS 600, Peter Ruge 500, Inge Ro
senfeldr 500, Jan G. Christiansen 500, 
Svend-Erik C. Jwgensen 700, B. B. Sengrali 
ApS 1.900, Kangamiut Fish Trade A/S 
1.000, Bent Christensen 1.000, Bente Sitg 
Hansen 500, S. og C. Wcnncrwald 500, 
Scrvex Venttlation ApS 500, IFP Kursus 
500, John R. Andersen 500, Else Andersen 
500, Centralkokkenet Jagtvej 176 500, Po
lysheet A-S 2.000, JerSild 500, Gisselfeld 
Godskontor 2.500, Margit Christensen 
700, Margtt Rostgaard 500, Kam1 A nder· 
sen 500, Revisionssclskabet 1.200, Nordjyl· 
lands Idrætshøjskole 1.519,25, Niels juntor 
500, )prgcn Foss 500, Restaurant Paafuglen 
500, Henny Frimund 500, Peter W. Søren· 
sen 500, Anders W md Outstensen 500, 
A/S Fremadkontor 500, Kim Bundstrup 
500, Nordisk Fritidspl. 500, Robert T roen· 
scgaard 1.000, Niels Tranberg 500, Kirsten 
T e isner 500, Bertrams Farvehandel 500, 
TC~I Truck-Service 500, Else Skærbæk 
500, Per G. Henriksen 500, Michael O lsen 
500, Unislup A/S 650, Majken~ hiller 500, 
Claus Dclauran 700, Dorte Madsen 500 
Otto Højmark Andersen 1.500, Birgitte B. 
Nielsen 650, Erik A. & Co. A/S 500. 

• 
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Bæredygtigt brug af regn
skovene inden år 2000 
De tropiske regnskove skal udnyttes efter bæredygtige principper 
inden år 2000. Det besluttede medlemmerne af ITTO, Den In
ternationale Tropiske T ømmer O rganisation, på deres halvårlige 
møde i Indonesien i maj. Medlemslandene er samtlige tropiske 
rømmer-producerende lande og amtlige rømmer-importerende 
lande i verden. 

WWF Verdensnaturfonden har bearbejdet medlemslandene 
for at få dem til at træffe de nødvendige beslutninger med hen
syn til den fremtidige regnskovs-udnyttelse, og ITTOs beslut
ning betragtes som noget af en succes. 

Landene lagde sig samtid ig fast på en række retningslinier, der 
skal sikre, ar målsætningen år 2000 nås. Det drejer sig bl.a. om 
retningslinier fo r skovbrug og anden udnyttelse af skovområder. 

- Men de tropiske lande har ingen muligheder for at nå målet , 
hvis ikke de får hjælp fra de rige lande, siger pressesekretær A n
ne-Marie Mikkelsen, der sidder som repræsentant for WWF 
Verdensnaturfonden i den danske delegation i lTTO . 

-Omkostningerne vil b live store, og ITTO har ikke mange mid
ler til rådighed. Danmark er et af de lande, der har givet penge 
t il organi ationens projektarbejde - sidste gang 7 millioner kr. -
men det er ikke nok. Det v il være nødvendigt med beløb af en 
helt anden størrelsesorden, hvis målet skal nås. 

- Samtidig er WWF para t til at hjælpe de enkelte tropiske 
lande med udarbejdelse af fo rvaltningsplaner for deres skov-om
råder. 

!TTO har haft en kommission på IO personer i Sarawak-pro
vinsen på Borneo for at se på udnyttelsen af regnskoven. Den 
oprindelige befolkning i Sarawak, penanerne, har protesteret 
meget voldsomt mod regnskovsfæ ldningerne, og det var en af år
sagerne til, at Ma laysia, hvorunder Sarawak hører, havde invi
teret lTTO . Kommissionens rapport blev forelagt på mødet i In
donesien. 

- Kommissionen anbefaler, at skovfældningerne skæ res ned 
med 30 pct. for at undgå at området rømmes for træ inden IO år. 
Men vi mener, at fældningstempoer skal nedsættes med mindst 
60 pct., hvis det skal have nogen virkning. Desuden vil der være 
nødvendigt med en samler planlægning for området, så proble
merne for befolkningen finder en løsning. Bæredygtig udnyttelse 
af regnskoven handler om andet end rømmer - det er fo r ensi
d igt at se skoven som lutter rømmerressourcer, siger Anne-Marie 
Mikkelsen. • 

Efter JTIO-mødet Jxl Bali i Indonesien blev delragerne inviteret af 
det indonesiske tømmerkonsortium , Abkimbo, til at se p& forskellige 
former for regnskovsudnyttelse i Østkalimanran Jxl Borneo . Her ses 
et glimt fra et berigelses-projekt , der i korthed gdr ud på at berige et 
stykke regnskov, som har været udsat for tømmerhugst , med visse 
eftertragtede træarter. De smd træer i plantesækkene plantes ud i 
skoven. 

På cykel for 
orangutangen 
Sidste efterår startede fire unge 
en cykeltur Jorden rundt fo r at 
skabe opmærksomhed om WWFs 
arbejde for at redde den stærkt 
truede orangutang. De fire natur
cyklist/t·, Line H. Pedersen, Mi
chael Holm, Brian Holm og 
Henri\s· Bo Hansen, er nu nået 
frem til den indonesiske ø Suma
tra, hvor orangutangen lever. 

Levende Natur har modtaget 
en frisk beretning fra de fi re , der 
har besøgt flere WWF-srøttede 
projekter på Sumatra - blandt 
ancler nationalparken i G unu ng 
Leuser og o ranguran-centrer ved 
Bohm·ok Ri ver. 

- Der gøres et stort arbejde for 
at oprette reservater, oplyse be
folkningen og lægge pres på 

myndighederne. Men lanelers si
tuation er meget dårlig, så der er 
stad ig meget at gøre her på Su
matt~a. fø r Sumatra-næsehorne
ne, elefanterne, orangutangerne 
og de andre truede dyr kan gå en 
tryg fremtid i møde, fortæller Mi
chael Holm. 

Det største problem er, at 
fældn ingen af Sumatras regnsko
ve fortsætter. Først og fremmest 
på grund af de store rømmerfi r
maers og plantageselskabers træ
fældn inger. Samtidig må regn
skoven vige for rismarker, der 
skal brødføde den hast igt voksen
de befolkning. Ødelæggelsen af 
regnskoven betyder, at dyrene 
må trække op i bjergene, langt 
væk fra deres naturlige leveste
der. Flere dyrearter er i kraftig til
bagegang. F.eks. regner man med, 
at der blot er 1-2000 o rangutan
ger og omkring 300 t igre ti lbage 
på Sumatra. • 

Orangutang be
tyder skov
menneske /)å 
indonesisk. Med 
sine 65 l<ilo er 
den det srørste 
d)•r, som ude
·lukkende lever i 
rræeme. 

Pandatur til Argentina 
Enestående natur- og dyreopleve lser i et land med skønne og uanede 
rejsemuligheder. Sejl blandt isbjerge i Patagonien, besøg verdens 
sydligste by og Valdes halvøen med dens ynglepladser for bardehva
ler, rethvaler, søelefanter, pe lssæler og søløver. O plev den sjæ ldne 
kombination af flamingoer, pingviner og en mængde havfugle. Se 
Ancleskædens højeste bjerg, Aconcagua, Mendoza's berømte vindi 
strikter og den frodige pampas-slette Estanc ias. Sidst - men ikke 
mindst - se verdens største vandfald i den tropiske regnskov i lguazu. 

Rejseleder er dr.ph il. Torben Wolff, mangeårigt med lem af W WFs 
bestyrelse og videnskabelige udvalg. A frejse 18. november. lait 22 
dage. Pris : 26.900 kr. , hvoraf de 1000 kr. går t il W WF. Ring eller 
skriv efter detailprogram. 

TRAVEL LIFE, Bredgade 28, 1260 København K, 
tlf33 155744 • 
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Kære WWF medlem, 

Vi skriver for at gøre dig opmærksom på et projekt , 
som fortjener din fulde bevågenhed og støtte . 

Ved Arnazon- flodens udspring i Peru ligger det be-
skyttede regnskovsområde Pacaya-samiria , som er næ
sten halvt så stort som Danmark . 1 og omkring området 
bor 50 . 000 mennesker . De fisker i floderne , jager i 
skoven og samler frugt og lægeurter . Og de dyrker 
jorden, der støder op til regnskovsområdet . 

Disse mennesker er meget fattige . De lever af na
turen- her og nu- og har ikke overskud til at plan-

lægge fremtidens levevilkar . 
Da regnskoven i Pacaya-samiria er meget sårbar , kan 
dette blive katastrofalt både for dem selv og for na
tJuren : Når naturen går til grunde , ødelægges menne-

skets livsgrundlag . pacaya-samiria og befolkningen har hårdt brug for : 
- forskning samt undervisning i miljøkendskab og bæ-

redygtig udnyttelse af regnskoven 
-indkøb af både , lejrudstyr , kikkerter og andet nød-

vendigt udstyr til overvågning af området 
-materialer til en planteskole samt fiskeredskaber 

WWFVerdensnaturfonden , Arbejderbevægelsensinter
nationale Forum, LO og Det fri Aktuelt er derfor gået 
sammen om en kampagne til støtte for regnskoven og 

befolkningen i Pacaya- samiria . 
Vi har også brug for din hjælp- helt kontant . Uden 

din støtte kah vi ikke sikre regnskoven og dens be-

folkning en fremtid -Læs den store artikel inde i bladet . Og send så et 
beløb- stort eller lille- på girokortet , der er ind
hæftet midt i bladet - Hver eneste krone vil blive 

brugt effektivt i Pacaya- samiria . 
sender du mindst 150 kroner , modtager du et smukt 

diplom, som JUNGLEVAGT FOR AMAZONAS . På forhånd tak 

for din velvilje og støtte . 

Med venlig hilsen 
Lillian Knudsen 

Vibeke Skat-Rørdam 

Lillian Knudsen er for
mand for K · l 1. . vmc e tgt Ar-
beJderforbund i Da k KA D nmar 
d ' og har været det si~ 

en 1985. Hun har tidli-
gere været f<o d K ' . rman for 

AD s atdeling i Køb -
hav De en n. suden er hun 
medlem af LO' t 
nin . l l s o rret-

g.uc va g, formand t 
LO's 1· or tgestillinosudvalg 
m.m. KAD "' f organiserer 
u aglæ rte kvinder so b ·d • m ar-
/ J er med rengøring fisk 
Jerkræ, på fab .k .' . ' · d n , 1 Jer-
nm ustrien og med· . l · l te ma -
mc ustrien som 

l 
. ' omsorgs-

mechjælpere os F b d v. o r un-
et er med sine 100.000 

med lemmer det ~ . remre 
største t Danmark. KAD 
blev opretter i 190l. 


