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Nyttig baggrundsviden om miljø! 
"Vor fælles fremtid" 
Denne serie med foreløbig 6 forskellige titler 
er udgivet med støtte fra fonde og firmaer. 
Derfor den lave pris. 

Anmelderne skrev 
bl.a.: "Spændende 
læsning", "Der sættes 
virkelig gang i 
tankevirksomheden", 
"Væsentlige emner", 
"Fint, brugbart værktøj 
i orienteringsunder
visningen". 
Serien består af en 
grundbog på 80 sider, 
"Naturen i krise" med 
tilhørende 5 tema
bøger. Til skolebrug 
findes endvidere et 
arbejdshæfte pr. 
tema. 
Tommy Dybbro 
Naturen i krise 
80 sider, rigt ill. 
Best.nr. 8501 , 58,-

NYHED 
En nyhed til den, der 
interesserer sig for 
verdensreligionernes 
bidrag til bevarelsen 
af vort truede miljø. 

TimJensen 
Een jord - flere 
verdener 
64 sider, rigt. ill. farver 
Best.nr. 8051 98,· 

WWF 

~ Carsten Scheuer ~ 

Ørkenen breder sig 
48 sider, rigt ill. 
Best.nr. 8201 , 38,-
Arbejdshæfte, 32 s. 
Best.nr. 8251 , 28,-

Søren Breiting 
Regnskoven 
ødelægges 
48 sider, rigt ill. 
Best.nr. 8301 , 38,
Arbejdshæfte, 32 s. 
Best.nr. 8351 , 28,-

Tommy Dybbro 
Truede dyr 
i verden 
48 sider, rigt ill. 
Best.nr. 8401 , 38,
Arbejdshæfte, 32 s. 
Best.nr. 8451 , 28,· 

SPECIEL T TIL 
DE MINDSTE BØRN 
Bogen om de truede 
dyr er skrevet for 
specielt for de 9-12 
årige. Den indeholder 
et væld af eksempler 
og forslag til opgaver. 

Allan Flachs 
De truede dyr 
48 sider, rigt. ill. farver 
Best.nr. 8031 48,· 

WWF Verdensnaturfondens Forlag 
Ryesgade 3 F, 2200 København N 
Tlf. 35 36 36 35 eller 33 13 20 33 
Ring eller indsend kuponen! 

Carsten Scheuer 
Forurening uden 
grænser 

Kjeld Hansen 
Bæredygtig 
udvikling 

48 sider, rigt ill. 
Best.nr. 8601 , 48,
Arbejdshæfte, 32 s. 
Best.nr. 8651 , 38,-

48 sider, rigt ill. 
Best.nr. 8101 , 48,· 
Arbejdshæfte, 32 s. 
Best.nr. 8151 , 38,-

To rigt illustrerede bøger, velegnet til 
selvstudier for børn mellem 10 og 15 år. 
Anmelderne skrev bl.a. : "Et tiltalende lille 
hæfte", "Klart og overskueligt", "Emnet er 
efterspurgt blandt eleverne·. 

Tommy Dybbro Tommy Dybbro 
Truede dyr Trækfugle 
i Norden og fugletræk 
32 sider, rigt ill. farver 32 sider, rigt ill. farver 
Best.nr. 8011 , 44,- Best.nr. 8801 , 44,-
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Forsiden 
Tigeren ltar som få dyr formået at 
vække menneskets famasi og re
spekt. Alligevel ltar vi mennesker 
bragt tigeren næsten til randen af 
udryddelse. I de knap 20 år, der er 
gået, siden tigeren blev fredet, er be
standene vokset, og dyret er i dag 
IJden for fare zonen . Historien om 
rigeren er historien om succes - bå
de set ud fra en bevarelsesmæssig og 
en evolutionsmæssig S)•nsvinkel. 
Læs side 4-7 . 
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Det mener WWF Verdensnaturfonden: 

Plads til-naturen 
WWF Verdensnaturfonden fokuse~;.er i 

l 

disse år meget på bevarelse af den biologi-
ske diversitet- naturens mangfo ld ighed af 
dyre- og plantearter. V i fremhæver, '1wor
for det er nødvendigt at bevare så mange 
forskellige dyr og plan ter som muligt. 
Hvilken n ytte, vi mennesker kan have af 
d isse mange arter - t il medicin , t il føde
varer og t il at opretholde vores industriel
le niveaLL 

Alle d isse velunderbyggede argu
menter med økonomiske beregninger, 
som viser a t de t oven i købet kan betale sig 
at bevare naturen , burde i v irkeligheden 
være overflødige. 

Naturen med dens dyr og planter 
har lige så megen ret ti l at være her på 
Jorden , som vi mennesker har. Vi er en 
del af naturen - vi har blot udviklet os t il 
at være den mest dominerende art, der 
nogensinde har været på J orden. Ingen 
anden art i Jordens h istorie har i den grad 
formået at æ ndre på klodens t ilstand som 
vi. 

Det har indgivet os en følelse af, at 
det er vores behov, der kommer i første 

WWF-præsident på besøg 

række. V i har brug for naturen, så v i kan 
overleve. Det burde snarere have indgivet 
os en føle lse af, at vi har ansvaret for, a t der 
også tages hensyn t il de behov, som resten 
af vores medskabninger har. 

Derfor burde argumenter for, hvilken 
nytte v i kan have af at bevare naturens 
mangfoldighed - den biologiske diversitet 
være overflødige. Vi har ganske enkelt p ligt 
til at bevare livet på kloden. Som den 
>>Stærkeste << a rt, der jo oven i købet har til
taget sig magten , har vi en moralsk forplig
telse t il at sørge for vores medskabninger. 

N år WWF alligevel kører skytset med 
argumenter frem, er det for at understrege, 
at ikke alene har vi en pligt t il at bevare 
J orden intakt ti l vores efterkommere - og 
det gælder ikke kun efterkommere af vores 
egen art - men det er også ganske alminde
lig sund fornu ft at gøre det. 

Så uanset om man er modtagelig for 
sund fornuft e ller er bevidst om sine e t iske 
forpligtelser, er der kun een vej frem : Bevar 
natu ren med dens mangfoldighed af arter. 

P.S. Fornuft-argumenterne er gen-
nemgået på side 12-17. • 

WWF Verdensnannfondens internationale præsident, Hans Kongelige Høj/ted Prins Pltilip , besøgte WWF-Dan
mark i februar i forbindelse med lanceringen af en ny kampagne, nemlig Biologisk Diversitet - Narurens Spise
kammer . Læs reportagen side 10-11 og om kampagnen side 12-17 . 
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Af Anne-Marie Mikkelsen 

orestil dig en tidlig forårs
morgen i de~ øde og vild
somme østlige Sibirien. Di-

sen ligger som en luft ig dyne over 
enge og mellem den spredte 
buskbevoksning, og det er endnu 
ikke helt lyst. 

Det gule græs fra sidste som
mer er ved at blive grønt i bun
den, og huske og træer er netop 
sprunget ud. En lille flok sika
hjorte græsser ved kanten af en 
sø. 

De er ikke alene. Skjult i det 
høje græs ligger verdens største 
kattedyr, en sibirisk tiger, og stir
rer opmærksomt på de intetanen
de hjorte. Hver en muskel i dens 
pragtfulde krop er spændt til det 
yderste. Benene er krummet op 
under den som fjedre og den lan
ge hale er stiv. Tigeren har holdt 
øje med sit bytte i lang tid, og nu 
er flokken ved at komme så nær, 
at tigeren kan angribe. 

Som en eksplosion i gult og 
sort angriber tigeren. I mægtige 
spring er den over hjortene. En 
sidste kraftudfoldelse bringer den 
op på siden af et af dyrene, og 
den langer et dræbende slag ud 
med en af sine forpoter - kløerne 
er blottede som dolke. Hjorten 
udstøder et angstskrig. 

Og kaster sig til siden og er 
væk, inden tigeren får samlet sig 
til et ny angreb. 

Endnu et angreb, endnu en 
jagt er mislykkedes, og tigeren 
vender tilbage t il det høje græs 
for at vente på en ny chance. 

Tigre i reservatet 
Sådan ender ca. 90 pct. af alle ti
gerens forsøg på at skaffe sig byt
te. Derfor har den behov for mas
ser af plads. Jo færre byttedyr pr. 
kvadratkilometer, jo mere plads 
må tigeren have. I S ibirien har 
den brug for et revir på op mod 
1000 kvadratkilometer, mens den 
i de mest optimale områder i en 
indisk nationalpark måske kan 
nøjes 25 kvadratkilometer. 

En tigerbestand i et reservat 
fordeler sig typisk sådan, at hun
nerne har deres områder ved si
den hinanden, mens en hans re
vir dækker fle re hunners områ-

Tigeren kan lide at oJ>Iwlde sig i 
vand - især i de varmeste timer på 

~ dagen. Den er en udmærket svøm
~ 
0 mer, der kan tilbagelægge lange di-
& stancer i vand. 

Den sibiriske tiger er den største af de fem overlevende underarter. En fuld~'ol<sen han kan veje op til 300-350 ki
lo. Den mindste af tiger-raceme er ]ava-tigeren - den vejer 80-100 kilo. Den sibiriske tiger har en tyk pels, som 
holder den vann i de kolde områder, hvor den lever. 

der. Der vil air id være betydeligt 
flere huntigre end hantigre i et 
reservat. 

Tigrene er som nævnt ikke 
særlig effektive jægere, og derfor 
har deres tilstedeværelse næsten 
ingen betydning for bestanden af 
byttedyr - dvs. vildokser, hjorte, 
antiloper og vildsvin. T igrene ta
ger fortrinsvis de svageste dyr -
gamle, sårede, syge osv. 

Resultatet er, at tigerreserva
terne i bl.a. Indien i dag - godt 
20 år efter de er oprettet - myld
rer med vilde dyr, der her har 
fundet fred for deres fælles fjen
de: Mennesket. 

Overlevelses-strategi 
Tigre holder sig på afstand af 
hinanden. Det er der sund for
nuft i: T igerens jagtteknik er at 
snige sig lydløst ind på byttet og 
så med et overraskelsesangreb 
nedlægge det (og det lykkes jo da 
ind imellem). Den teknik passer 
sig for et dyr, der lever i tæt be
voksning. 

Tigeren opsporer sit bytte ved 
hjælp af øjne og ører. Den ser ud
mærket i mørke, og det meste af 
jagten foregår i mørke eller tus
mørke. Den store kat er næsten 
usynlig i det diffuse lys i tæ t be
voksning. Den sortstribede, oran
ge-gule pels opløser dens kontu-

rer, så den smelter sammen med 
omgivelserne. 

I modsætning til de fleste kat
tedyr elsker tigeren at opholde 
sig i vand. l de varmeste mid
dagstimer i de tropiske skove lig
ger den gerne i et vandhul for at 
køle sig af. Den er heller ikke 
bleg for at svømme lange distan
cer for at komme fra et sted t il et 
andet. 

Og mangen en honningsamler 
i mangroveområdet Sunderban i 
Ganges-deltaet - berygtet for si· 
ne mange »man-eaters<< - har 
måttet sande, at tigeren ikke vi
ger tilbage for at svømme ud til 
en båd, springe op i den og hale 
en person med sig tilbage i flo
den. 

Tigeren har udviklet en over
levelses-strategi, der gør den eg
net til overlevelse i tæt bevoks
ning - uanset om det er ved 
Ækvator eller højt mod nord. Set 
ud fra en evolutionsmæssig syns· 
vinkel er tigeren en succes. Hvis 
det altså ikke lige var for menne· 
sket og dets indblanden. 

Tigerens privatliv 
Tigre er solitære. De lever alene, 
men har et tolerant forhold t il 
h inanden. De sætter urinmærker 
et stykke oppe på buske og træer 
ind mod naboernes områder og 

markerer på den måde, at de sta· 
dig er i live og gør krav på deres 
område. 

Selv når en tiger bJi,·er gam
mel og syg, bliver den respekteret 
af sine naboer. Så længe den be
væger sig rundt i sit område, la
der de den i fred. Men det er en 
helt anden sag, hvis der kommer 
en ny tiger til området: Den bli
ver straks angrebet. 

Ti l gengæld vil en netop ud
vokset unge nok kunne klemme 
sig ind i reservatet - den er jo 
kendt og accepteret af sin mors 
naboer. 

Selv om tigre ikke opsøger 
hinanden, betyder det ikke, at de 
angriber hinanden, hvis de mø
des. De trækker sig blot tilbage. 
Hannerne besøger hunnerne, når 
disse er i brunst, men ellers ikke. 
Dog kan en han finde på at op
søge en hun med unger og bide 
ungerne ihjel. 

Det gør den ikke, fordi den er 
et ondt og grusomt dyr - e ller 
fordi den er sulten. Det er i virke
ligheden en effektiv måde for 
hannen at sikre sig, at den er fa r 
til hunnens afkom. Når hunnens 
unger er væk, kommer den i 
brunst igen, og så kan hannen 
bedække den og dermed sørge 
for, at newp hans gener føre vi
dere. 
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En veletablerer han med er 
srabilr »harem« af hunner bider 
ikke ungerne ihjel, med mindre 
han kan lugre, ar der har været 
en anden han på besøg. 

Menneske-ædere 
A lle ved jo, ar tigre kan få smag 
fo r menneskekød og derefter 
nærmest i en feberagtig riisrand 
opsøge og dræbe mennesker for 
ar få tilfredssrilier denne rrang ril 
menneskekød . 

Der passer bare ikke. 
Tigeren har en sund respekt 

for mennesker. Der er klogt, for 
mennesker er dødsensfarlige for 
tigeren. De er hovedårsagen ril , 
ar rigeren har været på randen af 
udryddelse. 

Men i enkelte t ilfælde mister 
rigeren denne respekt. Der sker 
ofre, hvis rigeren er gammel og 
svag og har forgrebet sig på ram
dyr, som er lettere ar ned lægge 
end en årvågen vild hjon. Tige
ren har dermed rager første skridt 
på en farlig vej: Den vænner sig 
til lugren af mennesker, af ild 
osv. 

Næste skridL er ikke så svært 
ar rage - er ubevæbnet menne
ske, der er kommer fo r rær på ti
geren, er næsre rer på dens me
nukort. Og den finder hurrigr ud 
af, ar mennesker formentlig er 
der lerrcsrc byrre overhoveder. 

For en gammel og svag riger el
ler for en riger i er område med 
knaphed på byrredyr er menne
sker er velkomment byrre. Der 
har vist sig, ar en nedlagr menne
skeædende riger i næsren alle til
fælde har været gammel og svag 
e ller haft brækkede rænder eller 
andre skader. 

Efter 100 dages drægriglled føder lttmtigeren 2-4 unger, der vejer knap l ,5 
kilo. Ungerne er blinde ved fødslen, men efter ca. IO dage åbner de øjne
ne. De får mælk de første 5-6 måneder, og de bliver /tos moderen i et par 
år. Huntigeren lærer ungeme at jage, og de forlader Ilende først når de er 
i stand til at klare sig selv. Tigre blive kønsmodne i tre-årsalderen. En 
/tun tiger får tmger med 3-4 års mellemrum. Gennemsnitslevealderen for en 
tiger i naturen er ca. 15 år- så en lum kan nå at få 3-4 kuld. 

Tiger-masken 
Nemp i mangrovc-områder S un
derban i Ganges-Brahmapurra 
deltaet i Bangladesh har rigrene 
vænner sig ril ar inkludere men
nesker på spisekoner. Landsby
beboerne i områder indsamler 
honning og fisker i mangroven, 
og de bl i ve r ofre angreher af rig
re. 

Mange rusinde mennesker er 
blevet overfalder og dræbr af rig
re i Sunderban i tidens løb. l pe
rioden fra 1860 ril 1866 forsvandr 
4.218 mennesker. l 1970 gik der 
ud over mindst 60 mennesker -
men i de seneste 3-4 år er der 
kun fo rsvunder ialt 30. 

Det skyldes en opfindelse, som 
Vinrod Rishi, leder af WWF's ti
ger-projekt i området, har gjort. 
Han undersøgte, hvordan angre
bene foregik ved ar spørge folk, 
der havde overlever er angreb. 
Der visre sig, ar rigrene kun an
greb, når personerne vendte ryg
gen ril - hvilket jo passer fint 
med rigerens angrebsteknik over
for vilde dyr. 

Så udstyrede han fiskere og 
honningsamlere fra en enke lt 
landsby med masker, som er på
maler er ansigt med srore øjne . 
Masken bæres omvendt, nemlig i 
nakken, så der bogsraveligt ralr 
ser ud som om personen har »Øj-

Zoologiske haver rundt om i 
verJ en gør er S[Qf[ arbejde 
for ar bevare t igeren. Der er 
laver avl programmer for 
bl.a. den ibiriske riger, som 
de zoologiske haver i Dan
mark er med i. 

Tigeren er en smr aurak
rion for en zoologisk have -
der kan man bl.a. c af den
ne plakat, som Københavns 
zoologiske have har brugr: 
T igerens pore med de bior
rede kløer - undersneger 
budskaber om, ar zoolgisk 
have er »der vildeste sred 
byen«. 

nc i nakken«. For rigeren ser det 
ud, som om personen ser direkte 
på den - og så dur jagtteknikken 
med at snige sig ind på hyrret jo 
ikke længere. 

Ideen med masken har vist sig 
betydel igt mere effektiv end duk
ker med elektriske srød og andre 
opfindelser. l dag bærer næsten 
alie samlere og fiskere masker, 
når de vover sig ind i tigrenes 
områder. 

Tiger-power 
Tigeren er et stærkt dyr. Og den
ne styrke er ikke blevet mindre i 
bevidstheden hos de mennesker, 
der lever i nærheden af dyret. l 
Kina var årer 1986 Tigerens år 
ifø lge den traditionelle kinesiske 
astrologi. 

Tigeren er kun lutrtig fJå meget 
korte disrancer. Hvis angrebet -
som lter - mislykkes i førsce om
gang, ltar rigeren ikke en cltance 
for at løbe dyrene op igen . 
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Drengebørn , født i Tigerens 
Å r, v il >>naturl ig\·is« få ekstra 
styrke og succes i tilværelsen , 
hvis de udstyres m~d noget fra en 
tiger. A lt kan bruges: knogler, 
skind, kløer, tænder og indtørre
de organer - og visse o rganer er 
naturligv is mere attråværdige 
end andre. 

Det blev et katastrofcår fo r de 
sidste kine i ske tigre . l dag er den 
kinesiske tige r stort set forsvun
det i naturen, og kun de tigre, der 
blev indfanget og anbragt i zoolo
giske haver, overlevede. 

Tigeren i naturen 
For os vesterlændinge repræsen
terer tigeren den ultimative vil
de, uberørte natur, som bør beva
res. For landsbybeboerne i Ind ien 
er rigeren den farligste og mest 
ubehagelige nabo, som bør uJ 
ryddes hurtigst muligt. 

Da WWF sammen med de in
d iske myndigheder i 1973 satte 
redn ingsakt ionen Projekt Tiger 
igang fo r at redde de sidste 1800 
tigre i Indien , var lokalbefolknin
gen i de områder, hvor tigerreser
vaterne blev anlagt , bestemt ikke 
begejstrede. 

I dag - knap 20 år efter - ser 
der he le anderledes ud. Ved at 
frede store områder har man 

skabt natur->> lommer<< i et ellers 
opdyrket landskab. Og det har 
medført, at vandet i åer og bæk
ke er rent og konstant og at de r 
er masser af fugle og andre vilde 

dyr i og i nærheden af reservater
ne- altsammen t il stor glæde og 
nytte for befolkningen. 

Den eneste dråbe malurt i bæ
geret er naturligvis tigeren. Efter-

Der var oprindeligt otte un
derarter af tigre. l dag er der 
kun fem tilbage. Det er den si
biriske tiger (omkring 450 
dyr), den kinesiske tiger (om
kring 30-50 dyr), den indeki
nesiske tiger (omkring 1000 
dyr) den bengalske tiger (om
kring 3500 dyr), og Sumatra
tigeren (færre end 200 dyr). 
De tre uddøde underarter er 
den kaspiske tiger (sidst set i 
1973), java-tigeren (uddød i 
J970'erne) og Bali-tigeren 
(den sidste skudt i 1937). 

Den orange-gule pels med de 
sorte striber er en fremragende 
camouflage for tigeren. Ndr den 
ligger helt sriile, er den næsren 
usynlig. Tigeren er srærk - en 
bengalsk hanriger, der selv vejer 
omkring 150 kilo, slæbte en gau
rokse pd 500 kilo 12 meter gen
nem buskads og højt græs for at 
fd sit by11e i skjul. 

hånden har beboerne læ rt at re
spektere den, men det har kostet 
menneskeliv. 

A rgumenterne for at bevare t i
geren som art på Jorden må være, 
at den er her, og at den har lige 
så stor ret t il at være her, som vi 
mennesker har. Da vi er de stær
keste, må det være vores moral
ske pligt at hjæ lpe tigeren t il 
overlevelse. Det amme gælder 
naturligv is for en lang række an
dre store pattedyr, som forment
lig sagtens ku nne uddø, uden at 
Jo rden ville gå under. 

Eet er i hvert fald sikkert : 
l-Iver gang vi udrydder et dyr, bli
ver Jorden fattigere. 

Har vi lyst t il at gå over i hi
storien som de generationer, der 
udryddede så pragtfulde dyr som 
pandaen , næsehornet, elefanten 
og tigeren ? 

Vi arver ikke Jo rden fra vore 
forældre - vi låner den af vore 
børn. • 

H wuigeren lærer ~mgerne at op
føre sig som ordentlige tigre! Der 
bliver leget , jaget og udvekslet 
kænegn. Og opfører ungeme sig 
ikke lilfredss lillende , får de et dask 
med en for/JOie - men kløerne er 
trukket ind. 
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Masser af natur i Letland 

Af Tommy Dybbro 

M idt i det fo rtvivlende 
billede af Østeuropas 
trøstesløse miljøpro

blemer er det værd at fremhæve, 
at der trods alt findes udstrakte 
arealer, som enhver naturelsker 
må fryde sig over. 

Store skov- og vådområder, 
næsten upåv irket af mennnesket, 
findes mange steder i de østeuro
pæiske lande. Og se lvom skovdø
den hærger omkring de store by
og industricentre, og floder og sø
er har lidt forureningsdøden, er 
der landskaber, som ikke er spo
leret. Og netop på grund af det 
privitive og gammeldags land
brug fungerer disse områder som 
levesteder for en mangfoldighed 
af vilde dyr og planter. 

Letland, et af de tre baltiske 
lande, kan nævnes som et typisk 
eksempel på den naturrigdom, 
der stadig eksisterer i Østeuropa. 
Med et areal på 64.000 kvadrat
kilometer svarer Letland til halv
anden gange Danmarks størrelse. 

Uberørt natur 
40 pct. af landet er dækket af 
skov, hvoraf en meget stor del 
kan betegnes som naturskov, dvs. 
skov der fo rsti igt set udnyttes 
meget ekstensivt eller slet ikke 
udnyttes. 

Der er også store område r med 
fugtige enge, hvoraf mange er i 

. naturtilstand, andre er under kul
tur. Mange hundrede kilometer 
kyststrækning ligger nærmest 
uberørt og uden væsen tlige men
neskelige aktiviteter og forstyr
relser. 

Med disse store områder af 
uspoleret natur er det forståel igt, 
at Letland har et meget rigt dyre
liv. Bl.a. findes der en lang række 
arter, som er meget sjældne eller 
helt udryddet i Vesteuropa. 

Den sorte stork, der foretrækker 
afsidesliggende, fredfyldte skove, 
og som derfor forlængst er forsvun
det som ynglefugl i Danmark, har 
således en bestand på ca. l.OOO par 
i Letland. Lille skrigeørn yngler i 

Østeuropa er andet end forurenede byer og skovdød. 
Der findes natur i stor målestok. 

Og den skal beskyttes, inden det er for sent 
l 

Letland har enorme naturrigdomme. Der findes f.eks. 300 ulve, 500 losser, 5000 oddere og 50.000 bævere! Et 
imponerende antal af JJattedyr, der alle har det tilfælles , at de kræver store områder t1berørt natur for at kunne 
trives. 

skovene med ca. 500 par. Og af 
den største europæiske hønsefugl, 
tjuren, er der skønsmæssigt 2.000 
fugle i landet. 

Pattedyr-faunaen omfatter og
så mange arter, der er sjældne og 
truede i vores del af Europa. Såle
des har Letland en af Europas 
største bestande af oddere med 
ca. 5.000 dyr. Af bævere er der 
over 50.000, ligesom landet har 
en bestand af los på 500 og af ulv 
på over 300 - et sikkert tegn på, 
at der er masser af oprindelig na
tur i Letland. 

Ekstensivt landbrug 
Forklaringen ligger ikke mindst i, 
at de fleste landel iserikter er m e-

get tyndt befolket. Vejnettet er 
ikke særligt tæ t , og efter vestlig 
målestok er landbruget de fleste 
steder primiti vt og gammeldags. 
Små, private brug kombinerer 
her dyrkning af forskellige afgrø
der med lidt skovelrift og kvæ
gavl. 

Navnlig i lavlandsområder fin
des dog en del større kollektiv
brug, hvor der i stort omfang an
vendes kunstgødning og sprøjte
midler, hvilket er stærkt miljø
ødelæggende. Samtidig er der i 
disse områder foregået omfatten
de rydninger af skoven. 

Forurening i større målestok 
forekommer i de større byer og 
industriområder. Og den vækker 

stor bekymring hos såvel befolk
ningen som de demokratisk valg
te beslutningstagere. 

Man frygter desuden, at forure
ningen af mi ljøet og ødelæggel
sen af naturen vil tage t il, såfremt 
den fo rventede og ønskede æ n
dring fra soc ialistisk planøkono
mi til liberal markedsøkonomi 
ikke ledsages af en nøje styring af 
udviklingen, som tager hensyn til 
naturen og miljøet. 

Presset mod naturen bliver 
større . Der er udsigt til et mere 
effektivt og moderne landbrug og 
et mere intensivt skovbrug. Beg
ge dele vil st ille krav om inddra
gelse af hidti l urørte naturonuå
der. 
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Planlægning 
Et truet kontinent: Det er særdeles opmuntrende, at 

regeringen i Letland er meget op
mærksom på problemerne og føl
ger udviklingen nøje og med stor 
interesse. Cer er udbredt enighed 
mellem videnskabsfolk og repræ
sentanter for de berørte ministe
rier samt de spirende natur-og 
miljøbevægelser om at samarbej
de for at kunne udarbejde rele
vante planer for bevarelse og sik
ring af de vigtigste naturområder. 

Antarktis er det sidste kontinent ~""!1f:· ~~i r~t,i:f.IM1~~~ 
beboet af mennesker. Videnskai{sfolk og ri 
er ingen faste bosættelser. Alligevel er Antarktis t""' "'r..-..,~ 

Læs her om hvordan kortsynet grådighed efter 
I øjeblikket findes der i Let

land fem egentlige naturreserva
ter, som er godt beskyttede. De 
dækker tilsammen 400 kvaclrat
kilomter. Der er en enkelt natio
nalpark, og dertil et større antal 
reservater med forske ll ig frecl
ningsstatus. I alt er ca. 6 pct. af 
Letlands lanelareal naturbeskyttet 
i en eller anden form. Dette øn
sker regeringen udvidet tiliS pct. 
inelen år I995. 

vælter planerne om at gøre kontinentet til hele vpr·ll~> •~ 

Regeringen har anmodet den 
private natur- og miljøorganisa
tion Gandra Fund om praktisk 
hjælp til kortlægning og udpeg
ning af de områder, der skal have 
naturbeskyttet status. Ganclra 
Fund har anmodet WWF Ver
densnaturfonden om både øko
nomisk og teknisk assistance t il 
denne opgave. 

Det har WWF imødekommet, 
og samarbejdet er begyndt. Skal 
naturen i Letland reddes, skal der 
handles hurtigt. Og det bliver der 
også. Viljen er til stede, og den 
hjælp med erfaring og ekspertice, 
som 'W'WF kan yde, er sat ind. 
Meget afhænger derefter af ud
viklingen i Sovjetunionen. Der 
er ikke langt fra håb til fortviv
lelse. • 

Af N ina Collarz C hristensen 

A ntarkris er en eneståen
de verdensdel. Den til
hører hele verden. 16 

lande har videnskabelige statio
ner på Antarhis, og syv lande 
hæveler at have nationale rettig
heder til dele af området. 

I 1959 enedes man om An
tarktis-Traktaten, som har 22 
fuldgyldige medlem lande plus 
14 såkaldte observatørlande 
(bl.a. Danmark). T raktaren in
deholder forbud mod militær 
virksomhed inklusive kernevå
ben, lagring af radioaktivt affald 
samt atomprøvesprængninger på 
Antarktis. 

Men nu kan man desværre 
spore en ændring i visse landes 
holdning til Antarktis' fremtid. 
Nogle lande ønsker at udnytte 
kontinentets ressourcer, f.eks. 
olie og mineraler, mens andre vil 

Det mener "WF: 
- der skal være bedre kon

trol med fiskeriet omkring -allerede indgåede aftaler 
om beskyttelse af miljøet 
bør straks føres ud i livet. 

- der skal nedsættes et per
manent sekretariat for 
Antarktis- Traktaten , som 
overvåger, at miljørP.gler

ne overholdes. 
- der skal være strammere 

regler for videnskabelige 
baser, ekspeditioner og tu-

(ismen. 

Antarktis. 
- miljørisici ved mineralud

vinding er for store. 
-vi bør have mere åbenhed 

omkring Antarktis-debat
ten samt flere observatø

rer på stedet. 

frede det unikke område som en 
naturpark. 

Det er baggrunden for et tre 
uger langt møde i november sid
ste år i Chile. 

Frankrig, Australien, Belgien 
og New ZealanJ ønsker cL p~r
mancnt forbud mod enhver form 
for minedrift samt oprettel§en af 
Antarktis som »Verdens Natur
park« i evighedernes evighed. 
Denne holdning stØttes af tre af 
de nordiske lande: Danmark, 
Sverige og Finland. 

Modsat mener Norge, Japan, 
USA, Storbritannien, Argentioa 
og Uruguay, at det skal vær~ 
muligt at udvinde råstoffer: på 
Antarktis. 

Landene delte sig i toAejre: fot 
og imod minedrift. Dcnne :pola
risering af diskussionen tncdførre 
de værre, at der heller ik~c- bl~v 
taget nogen initiativer ri l er; ø~et 
miljøbeskyttelse. DiskussiQnei1 c,r 

.' 
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WWFs internationale præsident Prins Philip på besøg i Danmark: 

Alle kan gøre noget 
for at redde naturen 

.. 
Det understregede Prins Philip flere gange under sit besøg i Danmark, hvor han nåede at lede 

lanceringen af WWFs nye kampagne »Biologisk Diversitet - Naturens Spisekammer((' 
drøfte u-landsbistand med udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen og deltage i et stort møde 

med WWFs samarbejdspartnere og støtter i Tivolis koncertsal 

WWF 

WWFs kampagne om den biolo
giske diversitet og fødevaresik
kerheden fik en flyvende starr 
under Hans Kongelige Højhed 
Prins Philips besøg: Bilde WWF
Danmarks præsident, Hans Kon
gel ige Højhed Prins Henrik og 
Prins Phi lip var til stede ved 
pressemødet, og sikrede derved 
kampagnen og budskabet en god 
placering i medierne. 

~ 
Prins Philip ralce ved mødet i Tivolis 
koncertsal engageret om det enkelte 
menneskes ansvar for nawren . 

... DR-journalist Poul Thomsen, 
der er medlem af \XIWFs præsidium, 
har glæden ved naturen til fælles med 
Prins Philip. Det kom der en god 
snak ud af ved mødet i Tivoli . 

WWFs nye generalsekretær Lene 
Witte og \XIWFs danske præsident 
Prins Henrik understregede begge, 
hvor vigtigt det er at bevare •Na
turens Spisekam.mer.- . 
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- Vi har alle mulighed for at 
gøre en indsats for vores egen 
fremtid - uanset hvem vi er. Og 
det er oven i købet . i vores egen 
interesse at gøre det, sagde Prins 
Philip på pressemødet. Han blev 
suppleret af Prins Henrik, der un
derstregede, at udviklingen må 
vendes nu - ellers vil verden om 
kun 20 år stå over for en kata
strofal situation uden mulighed 
for at brødføde mange millioner 
mennesker. A llerede i dag er 800 
millioner mennesker kronisk un
derernærede. 

Stort møde i Tivoli 

- Det er i virkeligheden paradok
salt , at vi mennesker i vores stræ
ben efter materielle goder øde
lægger grundlaget for vores egen 
eksistens. Men det er faktisk det , 
,.i er i fuld gang med, sagde Prins 
Philip til de godt 300 samarbejds
partnere og WWF-støtter, der 
deltog i arrangementet i Tivolis 
koncertsal tirsdag den 5. februar 
om eftermiddagen. 

l formiddags lancerede 
WWF Danmark en kampagne, 

der handler om netop dette, og 
det er mit håb, at alle WWFs 
stØtter og samarbejdsparm ere vil 
være med til at udbrede kendska
bet til denne kampagne og ikke 
mindst dens-budskab. 

- For kun ved at bevare den 
biologiske diversitet - naturens 
mangfoldighed - kan vi sikre vo
re efterkommere en fremtid på 
Jorden. Der er selvfølgelig nogle 
mennesker, som tror, at menne
skehed t;,I1 har en fremtid på fjer
ne planeter. Hvis nogen her skul
le have lyst til at satse på en 

Grøn hjælp til u-Jandene 
WWFs internationale præsi
dent Prins Philip og udenrigs
minister U ffe Ellemann-Jen
sen enige om, at u-landsbistan
den skal tage stØrre hensyn til 
miljøet 

Fattige mennesker i u-lande
ne er afhæ ngige af den natur, 
der omgiver dem. Naturen er 
deres kilde til mad, huse, ener
gi, medic in og andre livsfornø
denheder. Hvis naturen øde
lægges, går det også ud over 
menneskene, og derfor er det 
helt afgørende, at u-landsbi
standen tager hensyn til miljø
et. 

Det understregede Hans 
Kongelige Højhed Prins Philip 
over for udenrig minister Uffe 
Ellemann-Jensen under mødet, 
der fandt sted i Eigtveds Pak
hus. 

Prins Ph ilip fortalte om 
WWFs mange projekter i u
landene - projekter, som netop 
lægger vægt på samspillet mel
lem natur og mennesker, og 
han nævnte to konkrete ek
sempler på sådanne projekter. 

Det ene er Korup National
park i Cameroun i Vestafrika, 
hvor WWF har et meget stort 
regnskovsprojekt. Og det andet 
er projektet i Air-Tt':nt':re i Ni
ger i Sahara-ørkenen, hvor 

WWF s internationale /Jræsidem 
Prins Philip snakkede grøn bi
stand ril u-landene med udenrigs
minister Uffe Ellemann-Jensen 
under sit korce ophold i Dan
mark. 

WWF samarbejder med lokalbe
folkningen om at skabe en frem
t id for både dyr og mennesker. 
Det er WWF Danmark, der står 
for dette projekt, som stØttes 
økonomisk af udenrigsministeri 
et. Prins Philip udtrykte stor til
fredshed med denne støtte - og 
han fortalte om sit besøg i det 
enestående naturområde i 1987. 

Mødet mellem Prins Philip og 
udenrigsministeren kom i stand 
på et tidspunkt, hvor ministeriet 
viser stigende interesse for miljø
spørgsmål. Mange polit ikere og 
organisationer - ikke mindst 
WWF Verdensnaturfonden - har 
presset på for at gøre den danske 
u-landsbistand grønnere, og nu er 
ministeriet begyndt ar lytte. 

Uffe Ellemann-Jensen forta lte 
med stolthed, at miljøet nu har 
fået større vægt i ministeriet. l 

løbet af kort t id opretter ministe
riet en særlig enhed, som skal ko
ordinere Danmarks internationa
le indsats over for globale miljø
problemer som f.eks. klimaæn
dringer, havforurening, biologisk 
diversitet og meget mere. 

Men selv om der er en positiv 
udvikling i gang i udenrigsmini
steriet, er alle problemer bestemt 
ikke løst endnu. Både Prins Phi
lip og næstformanden for WWFs 
bestyrelse, professor Bent Muus, 
kom med nogle kritiske bemærk
ninger. De fremhævede, at mini
steriet må ansætte flere biologer, 
hvis miljøindsatsen skal have til
strækkelig faglig kvalitet. For 
øjeblikket er der kun een biolog i 
ministeriet, og det er klart util
strækkeligt. 

Samtidig pointerede de, at 
udenrigsministeriet må være me-

fremtid på Mars - så værsgo , 
god fornøjelse, jeg tror nu , der er 
skønnere her på vores egen Jord. 

Sidste gang, Prins Philip be
søgte WWF Danmark, var i 1987, 
hvor han fik tid til at besøge Va
dehavet. Han mindedes dette be
søg med glæde og tilføjede, at 
han trods kulde og blæst var glad 
for at være t ilbage i Danmark 
igen. • 

re åbent over for det forhold, at 
naturens værdi ikke altid kan 
beregnes i kroner og ører. Det 
er nødvendigt at bevare natur
områder, også i tilfæ lde, hvor 
det ikke kan dokumenteres, at 
der kan betale sig økonomisk 
her og nu. 

De tropiske regnskove og 
vådområder indeholder mange 
arter af dyr og planter, som vi 
slet ikke kender. Nogle af dem 
vil måske i fremtiden få stor 
værdi som kilder til mad, medi
cin eller andre nødvendighe
der. 

Udenrig mini teriet må være 
villig til at give danske bistand
spenge til ar bevare disse res
sourcer for fremtidens genera
tioner. • 





Af Tommy Dybbro 

I 1845 blev Irland ramt af en 
kata trofe. A lle landets kar
toffelplanter bukkede under 

for en sygdom. En million men
nesker sultede ihjel. I 1970 blev 
hele majsbæltet i USA ramt af 
en ukendt svampesygdom. 80 
pct. af alle majsplanter blev an
grebet, og det kostede landmæn
dene 60 milliarder kroner. l 
1970'erne blev risafg røderne i In
donesien ramt af en virus, der be
tød tab i udbyttet på millioner af 
tons ris. 

I dag er kartoffelplanterne i ir
land krydset med vilde arter fra 
Andes-bjergene. Det har gjort 
dem modstandsdygtige overfor 
den sygdom, der hæ rgede for 145 
år siden. Og også i tilfældene 
med majs og ri er redningen 
kommet, ved at man indkrydsede 
arvelige egenskaber mod sygdom
me fra de vilde slægtninge til de 
dyrkede former. 

D isse eksempler viser imidler
tid, hvor sårbart landbruget er, 
når man baserer forsyningen af 
fødevarer på nogle ganske få ar
ter, der dyrkes som monokulturer 
over store, sammenhæ ngende 
arealer. Rammes disse monokul
turer af sygdom eller misvækst, 
kan det få fatale følger. 

Vore dages kornsorter og an· 
cire vigtige afgrøder viser, hvor 
langt man kan nå ved at fremavle 
de egenskaber, man ønsker hos 
planten, nemlig højt udbytte. 
Men til gengæid er de samme af
grøder utroligt sårbare overfor 
sygdomme og skadedyr. Og det er 
på det område, de vilde planter 
kan hjælpe, ved at man overfører 
deres arvelige egenskaber, som 
beskytter mod sygdomme og ska
dedyr, t il de dyrkede former. 

Flere fødevarer 
Alligevel er dette langtfra nok. 
Problemet for landbruget er at 
følge med og levere fødevarer til 
Joråens befolkning, der vokser så 
hurtigt , at der om bare 40 år må 

Frugter i overdddigt udvalg. Man
ge af dem endnu ukendte i vores 
del af verden, men de har et poti
entiale som handelsvarer for de 
fauige lande. Selv med det store 
udbud af spiselige planter i verden, 
fdr vi 75 pct. af al vores føde fra 
kun syv forskellige planter: Hvede, 
ris, majs, kartoffel, byg, søde kar
tofler og kassava. 
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produceres tre gange så meget 
mad som nu , hvis alle til den tid 
skal kunne brødfødes. 

Og allerede i dag har landbru· 
ger store problemer med at følge 
med. 800 millioner mennesker er 
kronisk underernærede, og antal
ler stiger år for år. Hvordan kan 
kravet til en langt større produk
t ion opfyldes, uden at denne ba· 
seres på øget anvendelse af sprøj
temidler, kunstgødning m.m. t il 
stor skade for den omgivende na
tur. 

Svarer er større brug og ind
dragelse af den biologiske diversi· 
ter, naturens mangfoldighed. l 
dag leverer 20 plantearter 90 pct. 
af verdens fødevareforsyning, 
nemlig hovedsagelig de samme 
planter, som vore forfædre for tu· 
sinder af år siden begyndte at ud
nytte og forædle . Potentialet er 
imidlertid langt større. 7S.OOO 
plantearter er spiselige, men for
bliver sron set uudnyttede i en 
verden af sultende mennesker. 

N a turbevarelse 
Vejen frem er derfor klar: Land
brugets vision om øget udbytte 
kan opfyldes af den biologiske di
versitet. Forudsætningen er blot , 
at den katast rofale redukt ion af 
de naturl ige voksesteder, hvor 
denne diversitet findes, bliver 
stoppet i t ide. Kun ved at sikre de 
vilde arrer og deres voksesteder i 
naturen, kan fødevareforsynin
gen sikres. Nøgleordet er natur
bevare lse , og den skal have langt 
større vægt end i dag. 

Nogle eksempler. Der eksiste· 
rer mindst 10.000 græs-arter i 
verden. Men kun syv af dem -
byg, rug, hvede, havre, ris, majs 
og hirse - dyrkes i betragtelige 
mængder på verdensplan . Og tre 
af dem - hvede, ris og majs - le
verer alene SO pct. af fødevare
forsyningen i verden. Moderne 
landbrug afspejler stadig, hvad 
der skete i stenalderen, da vores 
forfædre til fæleligt udvalgte net· 
op disse græs-arter ti l dyrkning. 

Det samme gælder for andre 
plantegrupper. Der fineles f.eks. 
ca. 3.000 forskellige arter af tro· 
piske frugter. Kun en håndfuld af 
dem - banan, mango, papaya og 
aq~tnas - produceres i større må
lestok ri l forsyning af det interna
tionale marked . 

Nye fødevarer 
t Nye er imidlertid på vej . Kiwi· 

frugten er et godt eksempel på, 
' hvad der kan ske, når en tropisk 

plante bliver mere kendt. l be
gyndelsen af dette århundrede 
fandtes den kun som en ret 
ukend t vild plante i Kina. l 1937 
blev den indført til kommerciel 
udnyttelse i New Zealand, og selv 
om den langtfra endnu produce
res i samme mængder som banan 
og ananas, er den i de senere år 
blevet en mere og mere kendt 
frugt på markedet verden over. 

Der er 18.000 ærteblomstrende 
plantearter, men kun nogle gan
ske få, f.eks. jordnødder, ærter og 

soyabønner, anvendes til inrensiv 
fødevareproduktion. Så også her 
er der meget ar henre. På New 
Guinea vokser således en vinlig· 
nende plante, kalder vingebøn
ne. Der har vist sig, ar den er så 
rig på proteiner, ar den vil kunne 
blive den længe efterspurgte 
»tropernes soyabønne«. l disse år 
introduceres den til dyrkning i 
mere end SO lande i de fugr ige 
troper, hvor den vil kunne for
bedre ernæringen for millioner af 
mennesker. 

Kiwi-frugt og vingebønne er 
blot er par eksempler på vilde 
planter, der fornylig er blevet 
inddrager til produktion i større 
målesrok. Utallige andre planre
arrer vil kunne dyrkes i samme 

Nogle af de ialt 4500 forskellige 
varianter af dyrket hvede . A lle 
nedsrammer fra en enesce vild art, 
som blev valgt af vores forfædre 
for flere tusind år siden. 



størrelsesorden. Og meget ofte 
udnyttes de af lokale befolknin
ger, tlt:r har en meget stor viden 
om deres mulige dyrkning og ud
nytte lse. 

Inden for grøntsagsområdet er 
Sydøstasien det område, der er 
blevet bedst undersøgt. Mindst 
300 arter af grøntsager bruges af 
lokale, indfødte befolkninger i 
Sydøstasien. Mange af disse arter 
vokser kun i naturskove. 

Den etiopiske højslette er et 
andet område, hvor forskellige 
arter af vilde grøntsager udgør en 
lovende og meget vigtig protein
kilde, der kan give lige så stort 
udbytte som f.eks. lucerne og 
soyabønner. Herfra kommer også 
den vilde kål-art (Brassica olera
cea) , der har givet ophav til a lle 
de dyrkede kålformer - grønkål, 
blomkål, rosenkål, broccoli m.fl. 
Der er utvivlsomt et enormt po
tentiale af nye fødevarer gemt i 
disse vilde arter, hvoraf de fleste 
slet ikke er undersøgt. 

Den største kilde til tropiske 
frugte r er regnskoven. l Sydøsta
sien dyrkes over 100 arter af 
regnskovsfrugter i større e ller 
mindre.målestok, men mange fle
re udnyttes som vildtvoksende 
planter i regnskoven. 

Som eksempler kan nævnes 
durian med den dejlige smag og 
den afskyelige lugt, og den lyserø
de rambutan, der er dækket af et 
lag mug. En anden yderst velsma
gende frugt er mangostan. Og for 
dem der foretrækker citrus-frug-

Plameavlere over hele verden får 
hjæltJ af bier og andre insekter til 
bestøvningen af deres afgrøder. 
Denne biavler udnytter biernes ev
ne til at samle nekcar fra blom
sterne og omdanne det til honning. 

• 

Den vilde form af bananpalmen vok
ser i Sydøstasien. Herfra blev den ind
ført til Australien og senere gettnem 
en lang række forædlede former ud
bredt til score dele af ve1·den . 

.. 

l 

• 

-
, 
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ter, kan nævnes pomelo, der ofte 
giver en større høst e nd de fleste 
andre, kendte citrus-arter. Og så 
kan de trives under ret sa ltholdi
ge betingelser. Mulighederne sy
nes næsten ubegrænsede. 

Revolution 
Men vi er kun ved begyndelsen. 
Der er håb om, at »den grønne 
revolution <<, der i de seneste årti· 
er har øget høstudbyttet gennem 
målrettet avlsarbejde, er på vej til 
at b li ve overgået af en »genetisk 
revolution << . 

Det har vist sig, at forskellige hy
bridformer af hirse kan vokse i 
områder, hvor man hidtil Ila r anset 
det for at være for varmt og tørt 
til hirseproduktion. 

Den vil sætte os i stand til at 
høste nye afgrøder i ø rkenområ
der og at dyrke tomater i områ
der, der er saltholdige og derfor 
udyrkelige i dag. Og superkarto
fler på andre, hidtil udyrkbare 
steder. Der genetiske materiale 
fra de vilde arter findes i naturen 

Kortet viser de områder i verden, de såkaklte Vavilov-centre, hvor de vikle 
former til vore dyrkede planter vokser. Her findes der uden tvivl tusinder 
af andre plantearter, der kunne udnyttes . 

Naturen hjælper 
Sådan kan den biologiske di
versitet bruges i fødevareforsy
ningen: 
- mlrige vilde plamer, hvoraf 

mange allerede anvendes lo
kalt, kan inddrages i produk
tionen af fødevarer på ver
densplan. 

-gener fra vilde plante r kan 
anvendes til at beskyne dyr
kede varianter mod skadedyr 
og sygdomme. 

Kaya/JO-indianerne kan lære os 
meget om bæredygtigt landbrug. 
l et blandet skovagerbrug d)•rker 
de mange forskellige afgrøder 
uden at ødelægge natttren. På 
billedet ses ananas. 

- mange vilde planter i troper
ne og planter fra tørre områ
der omdanner solens energi 
til plantemateriale mere ef
fektivt end de dyrkede, og 
bruger mindre vand til pro
cessen. 

- flere af vores nuværende af
grøder har vilde slægtninge, 
der vokser fint under saltrige 
forhold. Indkrydsning af dis
se egenskaber i de forædlede 
former vil gøre det muligt for 
disse at vokse på hidtil 
ufrugtbare jorder. 

-gener fra v ilde slægtninge til 
husdyr kan gøre f.eks. mm
kvæg mere modstandsdygti
ge overfor mund-og-klO\•sy
ge. Gener fra dværgvildsvin 
i Indien kan forbedre troper
nes ramsv in og betyde en 
højere kødydelse . 



l mange ~~-lande ind
samler kt'indcmc fm fra 
t•ilde græsarrer. Her er 
en prge fra Mali t•<!d ae 
rysce atneme fra ker
neme. 

Haver omkring Danmark byder p& mange arcer af fisk og skaldyr, der kan 
spises - og som oven i købe c er særdeles w/smagende. Men de flesle dan
skc.>re sva>rger c il f d arrer som sild, rødspæuer og corsk. I ler landes sild i 
Gilleleje havn. 
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verden over. Disse planter har de 
egenskaber, der er brug for i det 
videre forædlingsarbejde . 

Dette forudsætter imidlertid, 
at t ilst rrekkeligt med genet isk 
materiale overlever i naturen. Og 
at vi finder de planter, som vi 
skal udnytte. Ellers kan forædlin
gen ikke lade sig gøre. Vi må væ
re langt mere opmærksomme på 
nye fødevarekilder og samtidig 
værne om naturens mangfoldig
hed. 

Fremtidens landbrug hæ nger 
derfor nøje sammen med en sik
ring af den biologiske diversitet. 
Skal produkt ionen af fødevarer 
følge med verdens st igende be
folkning må de naturlige økosy
stemer bevares. Landbruget er af
hæ ngig af at de natur! ige økosy
stemer overlever. Men der må 
handles. Tidsfaktoren er altafgø
rende. Problemerne var allerede 
presserende for 10-20 år siden. • 

Truslerne 
Truslerne mod den biologiske 
diversitet er mange. Her er 
nogle af dem: 
- overalt i verden forsvinder 

de naturområder, hvor de 
vilde slægtninge til vore 
dyrkede afgrøder forekom
mer. 

- de t ropiske regnskove, der 
indeholder over halvdelen 
af verdens dyre- og plante
arter, forsvinder med alar
merende hast . 

- op mod 60.000 arter af høj
ere planter, hvilket er en 
fjerdedel af samtlige eksiste
rende, skønnes at væ re ud
ryddet inden år 2000. Utal
lige af disse arter ville kun
ne få stor værdi for menne
skets fødegrundlag. 

Videnskabsfolk anvender ny bio
teknologi, hvor man o veJfører 
gener fra de vilde arter af ris for 
at kunne gøre de dyrkede fonner 
modsrandsdygtige mod virtiS og 
andre s)•gdomme, der ellers tmer 
med at ødelægge afgrødeme på 
meget store arealer. 

Bliv natunnærke-sælger 
Ved at købe årets naturmærke 
stØtter du WWF Verdensnatur
fondens store kampagne for sik
ring af verdens fødevareforsy
ning gennem bevarelse af natu
rens mangfold ighed. Kampag
nens motto er: Biologisk diver
sitet - Naturens spisekammer. 

Naturmærkearket består af 
30 mærker, der tilsammen viser 
et udvalg af regnskovsplanter, 
som i vild eller forædlet form 
bidrager t il verdens fødevare
forsyning. Derfor har vi kaldt 
arket »Regnskovens supermar
ked«. Det er kunstneren Vivi
an Rose, der har tegnet de 
smukke mærker. 

." 

Naturmærkearkene koster 25 
kr. pr. stk. og er netop kommet 
i handelen. Arkene kan købes i 
WWF's Panda-butikker, H.C. 
A ndersens Boulevard 31, Kø
benhavn og Sønder Boulevard 
83, Odense samt på en del apo
teker og i mange pengeinstitut
ter. Netop nu kan de også be
stilles på alle landets posthuse. 
Du kan også benytte girokortet 
midt i bladet. 

Hvis du har lyst til at yde en 
aktiv indsats, kan du blive na
tur-mærkesælger. Klip kupo
nen ud af brochuren, der er 
indhæftet midt i bladet, så sen
der vi dig 15 ark i kommission. 

Der er tradition for lodtræk
ningspræmier til naturmærke
sælgere. l anledning af ar årets 
naturmærke er det IO. i ræk
ken, deltager både købere og 
naturmærkesælgere i en lod
trækning. Samtidigt er præmi
erne, der alle er stillet gratis til 
råd ighed for WWF, gjort ekstra 
attraktive. 

Som naturmærkesælger del
tager du i lodtrækningen om et 
rejsegavekort til 15.000 kr. med 
Topdanmark Rejsebureau/Hel
mer Rejser samt en Braun køk
kenmaskine og JO smarte sony 
walkman. • 
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Skildpadder 
sikret 
WWF har i en årræ kke arbejdet 
på at beskytte havskildpaddernes 
ynglepladser på ialt 17 attraktive 
sandstrande i T yrkiet. Turismen 
er ekspanderet kraftigt og er der
med blevet en trussel mod skild
padderne . Nu har WWF i en 
kampagne sammen med de tyrki
ske myndigheder fået sikret den 
vigtige yngleplads i Dalyan, og på 
opfordring fra myndighederne 
har WWF samtidig rådgivet o m 
beskyttelse af samtlige 17 yngle
pladser. Havskild padderne vil 
forhåbentlig i fred for turister 
kunne grave deres æg ned i san
det og afvente nye kuld af unger i 
årene fremover. • 

Fasan 
genfundet 
For 25 år siden opdagede viden
skabsfo lk en helt ny fasan-art i 
Vietnams skove. S iden har ingen 
set den, og derfor troede man, at 
arten var uddød. Men for nylig 
hø rte n.ogle biologer, at loka le 
jægere reglmæssigt spiste netOp 
denne fasan-art. Nogle få indivi
der er nu indfanget, og man v il 
forsøge at få dem til at yngle i 
fangenskab. Ligesom mange an
d re dyrearter er fasanerne truede 
af udryddelse i Vietnam. Det 
skyldes bl.a. den omfattende af
skovning, der fandt sted under 
Vietnam-krigen. Disse områder 
består nu kun af græs og bambus. 
Andre trusler er jagt, skovryd
ning og agerdyrkning. Der er nu 
sat projekter i gang for at redde 
de ialt o tte fasan-arter i Vietnam 
fra listen over ve rdens truede fug
~. . 

Orkideer 
l Colombia i Sydamerika findes 
ca. 3.500 o rkide-arter, hv ilket 
udgør 15 pct. af verdens tOtale 
antal. Efterhånden er mange or
kideer blevet sjæ ldne p.g.a. skov
rydning samt overvældende stOr 
samler-interesse. WWF og andre 
naturfredningsorganisationer har 

nu etableret e t O rkide Formc
rings Center i Cali , C o lo mbia. 
Her masseproduceres orkideer, 
dels til at plante ud, dels til salg. 
Indtægterne ved salget går t il op
køb af naturlige orkide-vokseste
der. Allerede nu er der købt seks 
sådanne steder, og endnu fem 
forventes at blive fredet i fremti 

den. • 
l 

Ulve i Spanien 
Bestanden af ulve i det nord lige 
Spanien er steget siden 1970'er
ne til 1500-2000 d yr. Årsagerne 
til stigningen menes at være en 
æ ndring af menneskers ho ld 
ning til ul ve og forbedret be 
skyttelse af ulvenes levesteder. 
Ligeledes har en voksende be-

stand af rådyr og vildsvin gav
net ulvenes muligheder for at 
overlevelse. Der meldes ikke 
o m stigende antal angreb på 
husd yr, trods flere ulve. Dog be
tales der stadig millio ner af pe
setas hve rt år i erstatning til 
landmæ nd og fåreavlere. 

Den europæiske ulv har været i tilbagegang i mange år , men nu ser 
det ud ri!, at den i hvert fald i Spanien har fået et fristed, hvor den 
kan overleve . 

Strid om 
badestrande 
Den særlige havskild paddeart, 
karetteskild padden, har været år
sag t il stOre strid igheder på den 
græske ø Zakynthos. O rganisatio 
nen, >>Sea Turtle Protection«, 
der støttes af WWF, har bogsta
velig talt måtte kæmpe mod ag
gressive jordejere. Havskildpad
dernes vigtigste yngleplads i Mid
delhavet findes netOp på Zakyn 
thos. Ejerne af strandene har p la
ner om at bygge hoteller og ud
nytte området ko mmerc ielt. 
W WF har anmodet myndighe
derne om at håndhæve fred
ni ngsplanerne fo r strandene samt 
erstatte jo rdejernes tab. • 

Vådområde 
reddet 
Et af Europas v igtigste vådområ
der , Cota Donana N ational Park, 
i Spanien, var indtil fo r nylig tru
et af planer om at bygge et luksus 
fer iested og en golfbane. Men 
W WF og spanske naturfrednings
organisat ioner overta lte EF til a t 
gå mod Spaniens planer. Dette 
sammen med stOr modstand fra 
lokale beboere har fået regerin
gen ti l at ændre sin beslutn ing og 
dermed stoppe projektet. Dog er 
området stadig i fare. Især lancl
brugets behov fo r vand til mark
vand ing er med til at forsty rre 
hele den øko logiske balance i 
o mrådet. • 

Nyopdaget 
abe-art 
250 km fra Brasil iens stø rste by 
Sao Paulo opdagede b iologer i ju
ni 1990 en helt ny art af de små 
løve-aber , hvoraf man kender tre 
arter i forvejen. Den nyopdagede 
art kaldes sorthovedet løve-abe. 
Man mener, a t der kun findes ialt 
ca . 200 individer. 

Aben findes i regnskoven langs 
Brasiliens Atlanterhavskyst. Dis
se stæ rk t truede regnskove er 
helt spec ielle: VJ af skovens 130 
pattedyrarter findes kun i dette 
område . WWF har gjort et stOrt 
arbejde for at få fredet skoven. 
Og det er nu lykkedes. • 
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BREVKASSEN 
Skriv til Levende atur, 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. 

Næsehorn i 
farezonen 
Jeg vil gerne høre, hvad WWF 
Verdensnaturfonden gør for at 
redde de få individer af de fem 
næsehorns-arter, og hvor stor 
chance, der er for at de undgår 
total udryddelse. 

Venlig hilsen 
Lars Feldrhaus Jensen 

Lærkevej 13, Gl)•ngøre 
781 O l~oslev 

Alle fem næsehorns-arter er truede, 
mest }ava-næsehornet, hvoraf der 
kun findes 50-60 dyr i er reservat 
på Java og i et område i Vietnam. 
Alligevel er der næ/JI>I>e fare for, ar 
nogle af de fem arrer uddør totalt. 

\XIWF Verdensnatwfonden har i 
25 dr arbejdet for at redde næsehor
nene. l mange lande har vi lwft held 
ri! at overbevise myndighederne om, 
at det er nødvendigt at frede næse
homene . En effektiv fredning vil si
ge opreuelse af besk)•trede reservater 
med vagter bdde i og omkring reser
vaterne. Endvidere effektiv kontrol 
med smuglere og krybskytter. 
W\XIF har også overtalt læger og 
apotekere i Østen til at undlade ar 
bruge næsehoms-horn i medicin. l 
Yemen har W\XIF fået regeringen ri/ 
at forbyde næsehoms-hom til dolke
sl<æfrer. Men så længe der findes 
mennesker, der vil købe hornene , 
vil krybskytteriet foresætte. Det er 
næsren umuligt at forhindre kryb
skytterne i at operere i de enom1e 
omrdeler, hvor dyrene findes. Der
for er den eneste mulighed at svæk
ke interessen for hornene. Først når 
ingen længere vil købe hornene, kan 
t)•klwdeme få lov at være i fred. 

Venlig l1ilsen 
biolog T om m y Dybbro 

Døden på 
dåse 
l december-nummeret af Le
vende Natur stod der i Brevkas
sen, at tun fanget med andre 
metoder end drivnetfiskeri ikke 
kunne købes her i landet. Ca. 
14 dage efter er jeg denne an
nonce (billedet). 

Er der nogen rigtighed i den
ne annonce? 

Venlig hilsen 
Annette M .j. Pedersen 

Medlemsnr. 480 l 

}eg gdr ud fra, at forfaueren ri/ 
annoncen mener, at de tun, der 
er i dåsen, ikke er fanget med 
snurl>e-not. Denne metode an
vendes nemlig i forbindelse med 
fangst af enkelte tun-areer, der of
te ses i nærheden af delfinflokke. 

Hvalfangst 
Jeg har netop læst den nye bog 
om hvaler, som er skrevet af Wil
ly Johannsen. Det er en dej lig 
bog, der fortæller en masse om de 
store havpattedyr og også noget 
om, hvordan de stadig bliver 
slagtet af hvalfangerne. Hvad gør 
WWF for at få hvalerne fredet? 
Jeg synes, det er en skandale, at 
man stadig fanger hvaler. 

Med venlig hilsen 
T o re Dalsgaard 

Havnevej 20 
4000 Roskilde 

l slumingen af maj skal Den lnter-

Hvis delfineme er i vandet over 
run-srimen, fanges de i snurpe-no
ren, der lr4kkes som en pose under 
bdde delfiner og wn. Delfinerne 
evinfes ræuere og rærrere sammen, 
og mange af dem drukner i der vir
var af dyrekroppe, der til sidst er i 
ne!let. Andre bliver kvast i taljeme, 
Jldr netlet hales ombord. 

Det er ikke hm en enkelt art 
tun, der ses i nærheden af delfiner. 
Delfineme skelner ikke mellem om
arter: Ser en flok delfiner en stime 
11m, sd gdr jagten ind. Enhver foTJ11 
for net-fangst af tun kan og vil der
for ramme delfiner og andre smd
hvaler. De fleste tun fT)•ses eller 
nedkøles og sendes til Østen, hvor 
de pakkes pd dåse. Ofte modeager 
kanservesfabrikken run fra mange 
forskellige steder. Og endelig skal 
man være ekspert for at se, hvilken 
art tun, dåsens indhold kommer fra. 
Derfor er oplysningen i annoncen 
ikke km,.ekt. 

nationale Hvalfangstkommission 
(IWC) igen diskutere en masse 
spørgsmål om hvalfangst. Det sker 
på et møde i Reykjavik. Der er for 
tiden et foreløbigt stop for kommer
ciel fangst af store hvaler , dvs. 
fangst i større målestok med salg for 
øje. 

Japan, Norge og Island ønsker 
imidlertid at kunne fange hvaler 
igen. Og de har allerede truet med 
at bT)•de ud af 1\VC, hvis de ikke 
fdr tildelt de kvoter af vdgehvaler, 
som de mener, der er videnskabeligt 
belæg for, at de kan fange uden at 
skade bestanden. 

WWF Verdensnaturfonden vil 
utvivlsomt gå imod en sådan genop-

De fleste u m, der i dag sælges 
til under IO kr. dåsen, kommer 
dog fra fangst med drivnet (se ar
tiklen •Drivende dødsfælder• i 
Levende Natur, juni 1990) Disse 
net bruges i Stillehavet- men ogsd 
i Middelhavet. Nectene særres 
hver nat. De hænger som gardiner 
i havet og fanger alt: run og andre 
fisk, havfugle, delfiner og andre 
smdht,aler, større hvaler, sæler og 
havskildpadder. Men fiskerne er 
som regel kun interesseret i run, 
og derfor kasseres alle de andre 
dyr, ndr neuet hales ind. 

Der kan ikke gives nogen ga
ranti for, at dåseum ikke kommer 
fra netfangst - snurpenot eller 
drivnet - og derfor er det bedste 
did: Lad være med at købe ddse
wn. 

Venlig hilsen 
redaktør Anne-Marie Mikkelsen 

ragelse af den kommercielle hval
fangst . Derimod støtcer vi, og har 
altid gjort det, en begrænset lokal 
hvalfangst, som den f.eks. drives på 
Grønland. WWF vil gøre alt for at 
pdvirke den politiske beslutning om
kring dette, så Danmark pil /WC
mødet kan indrage pladsen blandt de 
fredningsvenlige lande. Situationen 
bliver ikke mindre anspændt af, at 
fangst af smilhvaler ogsd er pd dags
ordenen. Det betyder, at der nok 
kommer større fokus på bl.a. den 
færøske grindefangst. 

Venlig hilsen 
biolog Tommy D)•bbro 
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WWF
guldmedalje 
WWF's guldmedalje gik i 1990 til 
profes or Edward O. Wilson, 
Harvard universitetet i USA. 
Medaljen , der uddeles en gang 
o m ~ret, gives til en person, som 
har ydet en enest~ende indsats 
for bevarelsen af naturen. Profes
sor Wilson er specialist i myrer. 
Hans arbejde har i d e senere år 
været koncentreret o mkring op
lysning om betydningen af biolo
gisk diversitet, og det er hans 
indsats inden for dette felt, der 
har ført til, at han nu f~r guldme
daljen. • 

Brasilien 
1992 
Den store, internationale ko nfe
rence o m miljø og udvikling hol
eles i 1992 i Brasilien, og fo rvent
ningerne til konferencen er på 
forhånd srore. Tre store emner er 
på dagsordenen: Drivhus-effek
ten, tropeskovenes fremtid og 
den biologiske diversitet. Det er 
h11bct, ar det vil lykkes at f~ bin
dende, internatio nale aftaler o m 
di se tre emner. 

WWF arbejder p~ at præge 
den d anske indsats p~ ko nferen
cen. Sammen med andre organi
sationer som FN-Forbundet, U
landsimporten og Mellemfo lke
ligt Samvi rke vil vi i løbet af 
1991 udgive debat-aviser og ar
rangere ko nferencer bl.a. o m 
økonomi og miljø og om bevarel
sen af naturens mangfo ldighed. 

Den første konference bliver 
om » Vcrdenshandel, milj ø og 
udvikling<< og løber af stab len 
d en IO. maj i Landstingssalen p~ 
C hristiansborg. • 

M adagase ar 
på fransk 
Regnskovsfældning er ogs~ p~ 
Madagascar et meget stort pro
blem. Men hvo rfor ho lder ma
lagasserne ikke bare op med at 
fælde regnskoven? Hvordan er 

Køb ikke 
deres liv 
Nu skal ogs~ rejsende fra lufthav
nen i Billund opfordres til ikke at 
købe ouvenirs, der tammcr fra 
truede dyr og planter. Udstillin
gen •• Køb ikke d eres liv << , d er i 
tre måneder har været vist i 
tran ithallen i Kastrup Lufthavn, 
Mmecle den 22. jan uar i Billund, 
og kan ses frem til april i ~r. • 

Ny kon
sulent for 
lokalafde
lingerne 
Jytte Falk, 48 1\ r, e r WWF's nye 
konsulent fo r lo kalafdelingerne. 
Hun har tidl igere arbejdet med 
en lang række af de områder, 
som netop lokalafdelings-konsu
lenten har brug for: O rganisa
tio n , undervisning, ko mmunika
tio n , arrangementer, PR, ko nfe
rencer og oprettelse af forenin
ger. Jytte Falk har bl.a. arbejdet 
godt 10 år i Dansk Gymnastik 
Fo rbund og i Akti Kursus A/S 
med netop disse o mråder. • 

)yue Falk - skal arbejde med og 
for \'V'\'V'F' s lokalafdelinger rundt 
om i landet. 

forholdene i det hele taget p~ 
den ne ø ud for Afrikas østkyst? l 
bogen »Mad agascar La Grande 
Ile<< fortæ ller maiagasserne selv 
om deres ø. Religio n og ~ndedyr
kclse, individet over for slægten , 
fo rholdet ti l Frankrig, udvikling, 
socialisme, liberalisme og den 
økologiske katastrofe , der truer 
se l ve lens eksistens berøres i 

Pris til WWF
medlem 
Å rets be tyrel espris, der uddeles af 
J.B.Intcrnational, gik i 1990 til di
rektOr Harald Agerley, Danfoss 
A/S. H arald Agerley er ogs~ for
mand for WWF's lokalafdeling i 
Sønderjylland og medlem af 
WWF-Danmarks bestyrelse. l sin 
takketale bragte han en appel til 
danske virksomheder o m at tage 
naturbevarelse og miljø alvorligt -
og lade det indgå i deres tratcgi. • 

denne bog. Bogen er primært 
beregnet på franskundervisning 
efter et års fransk, men kan og
så læses af interesserede, der 
har sprogkundskaber fra rejser. 
WWF Verden naturfondens 
store genskovningsprojekt på 
øen omtales i bogen. Som sup
plement er der udgivet et bånd 
med autent iske imerviews samt 
en lysbilledserie med tek thæf
te på dansk. Bogen er sk revet af 
Jytte Arnfred Larsen og udgivet 
på forlaget Systime a/s i Her
ning. Den koster kr. 89,50 og er 
p~ 95 sider. Bånd koster kr. 210 
og diasserie kr. 750. • 

Malagassisk dreng med sin strdle
skild[Jadde. De fleste d)•r /Jd Ma
dagascar er truede, ogsd denne 
skild[Jadde. Truslen er f øm og 
fremmest naturødelæggelser. 

Direktør Harald Agerley - han vil 
gøre sit til at fJ [!jort noget godt 
for miljøet. 

Tropisk 
sukker 
Panda-butikken har udvidet sor
t imentet af spændende varer d i
rekte fra de tropiske lande. Sidste 
nyt er en sm~bladet te fra Tan
zania, Safari-te, en urte-te fra 
Granada af sort sa lvie og r~ rø r
sukker fra Nicaragua. Varerne er 
ind købt gennem U-landsimpor
ten , der importerer d irekte fra 
producenterne. U-landsimporten 
er en forening af danske enkelt
personer og organisationer, som 
ønsker a t støtte u-landenes men
ncsker i deres kamp fo r en bedre 
tilværelse. U -landsimportcn har 
mange andre spændende varer, 
bl.a. en ræ kke krydderier. En be
stillingsliste kan flis ved hendeise 
til: U-landsimpo rtcn , Rolstrup
bakken 6, 7900 Nykøbing M, 
Tlf. 97 72 57 88. • 
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Pandarejse 
til Chile 
og Påskeøen 
Denne tre ugers rejse har tre ho
vedattraktioner. Først A tacama
ørkenen, med fantastiske eksem
pler på dyrs og planters overlevel
se. Besøg i verdens største, åbne 
kobbermine, Månebyen, og en oa
seby med utroligt velbevarede mu
mier af begravede indianere. Der 
ansøges om tilladelse til at besøge 
det europæiske, astronomiske ob
servatorium La Silla i Andes. 

Påskeøen byder naturligvis fø rst 
og fremmest på de vældige sten
støtter, der stadig rummer mange 
gåder. Øens isolerede beliggenhed 
gør floraen og faunaen meget sær
præget. 

Må La S illa udgå fra program-

Pandatur til 
Australien 
Der er endnu pladser på Panda
turen til Australien. T uren går 
via Sydney til »The Red Center« 
omkring Alice Springs, de ørken
agrige områder midt i landet med 
de enorme og farveprægtige 
Mount O lgas og Ayers Rock. Så 
mod nord til Kakadu National 
Park og til slut mod øst til The 

Det centrale bjergmassiv i Tones del Paine Nationalpark. 

Great Barrier Reef, den tropiske 
regnskov og de sjældent besøgte 
områder i det nord lige Queens
land. Rejseleder er d irektør, 
dr.phil. Torben Wolff, mangeå
rigt medlem af WWF's bestyrelse 
og videnskabelige ud valg. T ids
punkt: 20.7 .91 - 8.8.91. Pris: 
36.900 kr., hvoraf de 1000 kr. går 
til WWF Verclensnaturfonclcn. 
Arrangør Trave! Life, Bredgade 
28, 1260 København K. Tlf. 33 
IS 57 44 • 

Trusler mod 
Podocarpus 
l Levende N atur nr. 2 1990 brag
te vi en artikel om fuglenes para
dis - Podocarpus-nationalparken 
i Ecuador i Sydamerika. Siden da 
har vi modtaget den triste nyhed, 
at der nu planlægges en vej tværs 
gennem parken. Desuden er et 
stort internationalt minesclskab 

Gaver og 
bidrag 
Perioden 10.10.-7 .12.90 

WWF Verdensnaturfonden øn
sker at sige tak t il alle bidragyde
re. Det er alene pladsmangel, der 
tvinger redakt ionen til kun at 
bringe oversigten over bidrag på 
500 kr. og derover t il WWFs 
hjælpearbejde. Tak for hjælpen. 

Otto HøJmark Andersen 5.000, Gisselfeld 
Kloster 3.500, Else Skærbæk 1.500, U.rs jpr
gensen 1.100, M. Toldam & Ss>nner A/S 
1.000, Anders Wind Christensen 2.000, Ka· 
rin Andersen 1.000, Sus.om\ Brandt 500, 
~!arg i t Rostgaard 1.000, ~ largit Cimstensen 
1.400, Alliance Sprogservlee 500, SID Glo
strup Afd. A 500, Fabrikant Kaj E. Nielsen 
og Gudrun E. Nielsens Fond 650, Ole Ham· 
mcr tviortcnscn iOO, Soctalpædagogcmcs 
Londsforbund Rønne 500, Fru V. Elgaard 
1.000, I)BFT Frederik<berg SOO, Er iksminde 
Efterskole 616,25, P. Bmste 50.000, Dcer 
Skilte & Reklame 600, Holbæk Mæ;kins· 
nedkeri 500, ha Kjer & Kim Hansen 500, 
Ruben Mikkelsen 1.000, Specialarbejdemes 
Fagforening Køge 500, SID Nørresundby Af· 

mct, bcs~6gc det smukke og frugt
bare sø høj land nord for Puerto 
Montc. Det ligger ved foden af en 
kæde af Anclesbjergenes flotteste 
og til dels aktive vulkaner, kronet 
af den sneklædte Os01·no. 

Mcx:l syd er der flere dages op
hold i den naturskønne og lidet 
besøgte nationalpark Torres del 
Paine. Imponerende bjergmassiver, 
gletchere og flcx:ler med vandfald, 
talrige forårsblomster og guanacocr 
(vilde lamaer) , nanduer, kondorer, 
gæs m.m. Til slut byen Punta Are
nas helt nede ved Ildlandet. 

T idspunkt: 16.11.-7.12.1991. 
Ca.-pris: 30.000 kr. hvoraf de 1000 
kr. går ti l WWF. Rejseleder er di
rektø r, dr.phil. Torben Wolff, 
mangeårigt medlem af WWF Ver
densnaturfondens bestyrelse og vi
denskabelige udvalg. 

Rejsen arrangeres af T rave! Li fe, 
Bredgade 28, 1260 København K, 
T lf. 33 15 57 44. • 

kommet til provinsbyen Loja, der 
ligger lige ved parken. Minesel
skabet Rio Tinto Zine v il etable
re sig i parken. Både den planlag
te vej og minedriften vi l ødelæg
ge dette enestående naturområ
de, hvis de bliver til noget. 
Den uberørte regnskov er fuld af liv 
- hvor længe vil det fort&--ette for 
Podocarpus-parkcn, h,·is der anlæg
ges en vej gcm1cm området og et 
stort minesclskab slår sig ned? • 

deling 500, Bjame Berner 500, Emma Jensen 
1.000, SID Viddwk SOO, FO·S~nwirket v,. 
borg Amr 500, IY.lnsk Post Giroforcnmg 
500, Kvindeligt Arbejderforbund Odense 
Afdclmg I.(l('(), J~n .AafSi> Nielsen 2.000, 
SID Afd. Vejle G 500, Eigil Johmmescn 
500, Kri>tian Berg 500, FO-Samvirke Hol· 
stebro 1.280, Johs. E. Holm 500, J.M.K. Kri· 
stensen 1.080, Vibeke Elgaard 500, Pia Gia· 
vind 600, Lott~ Lyksborg 500, Svend-Erik 
Thestrup 2.000, Husligt Arbejderforbund 
Københavns afd. l 1.000, AIM Research 
900, Hans Pedersen 500, Helge Smith 500, 
Else Sørensen 500, Radiometer A/S 97.095, 
FO Syd Birkerød 500, Klausen & Partners 
1.500, FO Stevns 500, HK København af· 
deling 12 1.000, PMF 25.000, Arbejdernes 
Fællesorganisation Aalborg 500, N1els EbL.., 
Andersen 500, )ørn Thostrup 1.160, 9. B. 
Gjersings Realskole 500, E. Sk1oldsø 1.000, 
Kolding Suroptimistklub 1.217, BJarke Feen· 
stra 2.500, Angc \Vichmann 600, Lise Palm 
580, Tina Christensen 580, Hedvig 13ondmp 
1.000, C. Jorgen Jensen 600, Knud Aage 
Iversen 730, Fm H. Christensen 1.000, J~n 
G. Christiansen 800, Dorthe Swhr 680, 
S.M. Krag 500, Kai West 700, S. Sueyffett 
500, Refsnæsskolen 900, NN 1.000, Aage 
Davidsen 100.000, Thomas Dreyer 600, Jens 
Sørensen 600, Bent Østergaard Jensen 1.000, 
Helle Thyregod Hansen 500, Tund Tyrre· 
strup 600, Jakob !Xml()kke 500, Klaus Køhler 
500, Specialarbejderforbundet i Danmark 
25.000. 
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• • • • • Paptt, paptt, paptt, paptt,-paptt, p 
Myter og kendsgerninger om 
genbrugspapir 

for i udlandet, nemlig omkring 
6 milliarder kroner. 

Regnskoven går 
ram f6rbi 

kun 70 - 80% af den tilvækst, 
som skm·ene vober med pr. år. 
Også herhjemme vok er ~kovare

alcr st ~lt . Omkri ng år 1800 havde 
vi blot 2% skov efter årt iers rov
drift. l dag er 12% af lander da:k
ker med træer. Af Kjeld Hansen, 

Bæredygcigl1ed ApS 

D a vi trådte ind i den høj
reknologiske ridsa lder 
meJ tekstbehandling, 

PC'er, Dankort og de rore elek
troniske dataanlæg, troede man 
på der t>apirlose samfund. Det kom 
ikke til at holde stik. 

Siden 1975 har vi næsren for
doblet fo rbruget af papir her· 
hjemme, og i dag sluger trykkeri 
er, kontorer og emballageindu
strien enorme mængder papir. 
Her er nogle ral: 
• Vi bruger ca. 1.2 mio tons pa

pir og pap om årer i Danmark. 
• Seks milliarder fotokopier bli 

' 'er rager om året i Danmark. 
• Dan kernes papir· og papfor

brug modsvarer 15 millioner 
grantræer om året. Der er tre 
store grantræer pr. indbygger. 

• l 1989 indsamlede vi 362.000 
tons brugt papir. 260.000 tons 
- eller 68% - blev genbrugt i 
den dan ke papir· og papindu'· 
s t ri. 

Problemet hedder klor 
Gcnbrugsl>a/>ir i 100% genbrug fi . 
bre, der ikk~ er hleger med klor 
eller andre kemikalier, har en 
grålig tone. Det skyldes bl.a. re
ster af tryks,·ærre. Ny papirmasse 
er gullig, og den h\'ide farve 
fremkommer fprst, når papirmas
sen blege~ med klor. 

l dag fås genbrugspapir i å go
de kva liteter, ar der uden proble
mer kan bruges til bl.a. fotokopi· 
ering og som EDB-lister. Og der 
er billigere. Dog kan der støve en 
smule mere end almindeligt pa· 
pi r. 

Man kan h~be papir, der er 
hvidt uden at ,·ære bleger med 
klor eller andre skadelige kemi· 
kalier. l steder kan der være 
brugt miljllneutral brintoverilte 
til blegningen. 

Miljo/Ja/>ir er kun delvis frem
stiller af genbrugsfibre. Der kan 
indeholde op t il 55 % ny rræcel
lulose, som kan være klorbleger. 
Der fås dog også miljøpapir, hvor 

træcellulosen er bleger med 
brinrm·erilre. Levende Natur er 
trykt på den rype papir af hen
syn til de mange 
farvebilleder. Fisk og 
sæler i Øsrers~len vil 
va:: re dig dybt tak
nemmelig, hv is du 
skifter over til ikke
klorbleger papir. Byl-
der, sår og lever- kader 
er rapporterer hos fisk fra 

Der skal sl5s fast med syvtommer
søm, a~ der ikke bruges træ fra 
regnskovene ri l fremstilling af pa· 
pir eller pap. l hvert fald ikke i 
vore del af verden. De tropbke 
regnsko,· træer er ikke nær så 

velegnede til papirproduktion 
som nåletræer fra Canada, 
.USA, Finland, Norge, Sve

rige og Sovjewnionen, 
lwor vi får vores papinnas
se fra. Og i disse lande bre

haver ud for de svenske pa· 
pirfabrikker. Spildevand med klor er 
også en ingrediens i den kemiske 
cocktail, der er skyld i, ar seks ud af ri 
hunsæler i Øsrers~le n er steri le! 

der skovene sig. 
l Europa fælder man 

Tidligere slap der Olle kilo klor ud i mil-
jøer for hver tons blegel papir, men i dag er 11 
man nede på tre kilo. Den svenske papirindu- -;-~_::: o , · 
srri håber ar reducere klorudslipper yderligere til Q) · 
1,5 kilo klor pr. ton engang midt i 1990'erne. Men 
der vil fortsat slippe klor ud i mil jøer. Derfor er 
der vigrigt ar bruge papir, der ikke bleger med klor. 

En anden alvorlig virkning ved klorblegning er ud-
slip af klorholdige organiske stoffer, der g5r under fæl 
lesna\"l1et dioxiner. Det er nogle af de alleqpft i~>le 

swffer, man kender. 

Mindre forurening 
Andre gode grunde taler for ar væ lge 1009',, genbrugs
papir, hvor rent hvidt papir ikke er absolut påkrævet. 
Her er nogle af de vigtigste forskelle på f>rodukrion af 
nyt papir og genbrugsp~pir: 
• Energiforbruger falder til der halve ved 

fremstilling af genbrugspapir. Der kat 
ikke fældes træer, der skal fragtes ud 
til papirfabrikkerne. Træer skal 
heller ikke omdannes t il papir· 
masse. 

• Når man producerer l ton 
almindeligt papir, skal der 
bruges 85 kubikmeter 
vand. Til l ton genbrugspa
pir bruges kun 16 kubik
meter vand. Der bruge altså 
fem gange mindre ,·and ved 
fremstilling af genbrugspapir. 

• Mængden af sl<adclige <~f· 
f;1ldsstoffe r i spildevander er 
16 gange mindre fra gen· 
brugspapir end fra nyt 
papir. 

Der lyder jo godt, men natu r
fredningsfolk er all igevel betæn
ke- lige, fordi der hidtil har været 
de mørke nåletræer, der marchc
rede frem. De officielle skovpla
ner for fremriden er ar ~lge sko
varealer ti l 25%, men især med 
løvtræer. Tal rige under-søgelser 
har dokumenterer, at dyre- og 
plantel iver er langt fa rrigere i 
den strengt for d igt d revne nåle
skov, når man sammenligner 
med de mere frodige løvskove. • 

• Srarska sen sparer en masse 
fremmed valuta. Vi imponerer 
papir og pap for stort ser sam
me belvlb, som vi køber biler 

l Danmark ·h rer• t•i årl(~ r ligeså mange {>enge af {xi im{>orr af {)(lpir og 
{Ja{> fremscillec af rræ, som vi gor {>å im{>orr af biler - nemlig 6 milliarder kr 
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Lene Witte ser det som en 
spæ ndende udfordring at tage 
fat på 1990'erne i sit nye job 
som generalsekretær for WWF 
Verdensnaturfonden 

Dejlig er Jorden - i hven fa ld 
er naturen det. Og den skulle 
gerne blive ved med at være det. 
Naturen med planter og dyr og al 
dens rigdom er grundlaget for vo
res eksistens. Derfo r er vi forplig
tede ti l at passe på den - især for 
vores efterkommeres skyld. 

Dette synspunkt er en af årsa
gerne til, at Lene Wire valgte at 
slå til, da hun blev opfordret t il 
at blive ny generalsekretær for 
WWF Verdensnaturfonden i Dan
mark. 

- l min fritid består min kon
takt med nature)1 i en daglig 
morgen-løbetur, gåture i weeken
den og livet i en have, der er rig 
på træer, buske og urter - herun
der skvalderkål! 

- Men jeg er også mor, og når 
man får et barn, kommer det t il 
at stå meget stærkt i ens bevidst
hed, at fremtiden ikke slutter, 
når man selv dør. Da jeg for fire 
år siden stod med en lille nyfødt i 
barnevognen på gaden i Køben
havn, blev bly-benzin et meget 
virkeligt problem for mig. 

- Det store ansvar, som min 
generation har for at rette op på 
fortidens synder mod naturen, 
blev pludselig helt reelt for mig. 

Lene Witte kan tale både som 
ansvarlig mor og som en person 
med sror indsigt i de faktiske fo r
hold . Fra sit arbejde i forskellige 
afdelinger i Miljøministeriet har 
hun haft resultaterne af miljø
misbruget inde på tæt hold. Men 
hendes viden om, hvordan miljø
et har det i Danmark, har ikke 
taget modet fra Lene Witte. 

- Alt dette optager mig meget, 
og jeg ser det detfor som en stor 
udfordring at få lov til at arbejde 
med WWFs formål om at standse 
nedslidningen af vores planets na
turlige miljø og være med til at 
skabe en fremtid, hvor mennesket 
kan leve i harmoni med naturen. 

- Det er svært - kan det over
hovedet lade sig gøre? He ldigvis 
er jeg et optimistisk menneske, 
og jeg har altid haft en fast over-

WWF's 
nye leder: 

WWIF Verdensnatwfonclens n)•e generalsekretær, Lene Witte, har mange 
års erfaring inden for miljø-sektoren . 

hevisning om, at det nytter noget 
at hand le. Det ligger slet ikke til 
mig at trække opgivende på 
skuldrene og blot lade stå til. 

Opgaverne er srore, for natu· 
ren har det bestemt ikke godt. 
WWF Verdensnaturfonden ar
bejder på globalt plan - og hvis 
miljøproblemerne ser afskræk
kende ud i Danmark, antager de 
nærmest gigantiske proportioner 
i mange tropiske lande. Og 
WWF arbejder netOp særlig me
get i de tropiske lande. 

- Jeg ser jobbet i WWF som en 
enestående chance for at arbejde 
på globalt plan med vor t ids srore 
miljøproblemer: Bevarelse af den 
biologiske diversitet, overforbrug 
af naturens ressourcer og energi 
samt den omfattende forurening, 
der kan medføre klimaændringer. 

Cand.jur. Lene W itte, 42 
år, bor i Virum nord for Kø
benhavn med sin mand, Sø
ren Nielsen, og sin 4-årige 
søn, Anders. Lene Witte 
rog juridisk embedseksamen 
ved Københavns Universi
tet i 1974 hvorefter hun 
blev ansat som direktions
sekretær i ISS. Derfra kom 
hun i 1978 t il Miljøministe
riet. I 1983-85 var hun mi
nistersekretær for daværen
de miljøminister C hristian 
Christensen. l 1985 blev 
hun udnævnt t il kontorchef 
i Levnedsmidde lstyrelsen 
under Miljøministeriet, og 
fik således ansvaret for Kon
toret for Information og 
Gentekn ologi. Da gentek
nologien i 1989 blev over
ført t il Miljøstyrelsen, fulgte 
Lene Witte med og opga
ven blev herefter admini
stration af bioteknologi og 
miljø. 
Lene Witte overrager po
sten som generalsekretær 
for WWF Verdensnaturfon
den efter Vibeke Skat-Rør
dam, der har været general
sekretær i 7 år. 

• 


