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Det mener WWF Verdensnaturfonden: 

Østeuropa kan lære af 
vores nilljø-erfaringer 
Danmark har både gode og dårl ige eksem
pler på naturforvaltning. 

Så da ialt 12 naturforvaltere fra Est
land, Letland og Litauen i apri l afsluttede 
et 14 dages besøg i Danmark, hvor de 
havde set eksempler på naturforvaltning, 
kunne de drage hjem med et indtryk af, 
hvor dyrt og besværligt det er at rette op 
på følgerne af menneskelig indgriben i na
turen.· F.eks. koster reetablering af snoede 
åløb op mod 3.000 kr. pr. meter. 

Balterne gav da også udtryk for, at de 
ville bruge de danske erfaringer til at 
overbevise myndighederne i deres egne 
lande om, at det er betydeligt bill igere og 
mindre besværligt at beskytte naturen -
inden den når at blive ødelagt. 

Og det er der netop mulighed for i 
Baltikum. l modsætning ti l den alminde
lige opfatte lse findes der faktisk meget 
store områder i Østeuropa, som har fået 
lov at ligge hen i naturtilstand. Områder
ne ejes - som næsten al anden· jord i soci
alistiske lande - af staten. l de tre baltiske 
lande er privatiseringen af jorden kun i 

Krydderier i massevis 

sin vorden, og derfor er der gode muligheder 
for at beskytte de mest værdifulde af disse 
uberørte områder: Naturskov, vådområder 
og hede- og klitterræner. 

Indenfor forureningsbegrænsningen har 
Danmark gode eksempler at vise frem. Men 
det er ikke nok kun at arbejde indenfor det
te felt i de baltiske lande . Der bør også tages 
initiativer t il at beskytte naturområderne. 
Det gælder ikke mindst de meget store kyst
strækninger ud mod Østersøen. Disse områ
der har hidtil været under militærets kon
trol, men vil fremover blive åbnet for bl.a. 
turisme og erhvervsfiskeri. 

Lad os håbe, at østeuropæerne får styr 
på økonomien og på øgningen af forbruget, 
uden at sætte miljøhensynene over styr. 
WWF Verdensnaturfonden er parat t il at 
støtte østeuropæerne i deres kamp for at be
vare naturen. 

Vi er allerede i gang: Vi har knyttet kon
takter til rt;lyndigheder og en række private 
organisationer, og vi har udarbejdet et omfat
teude program for arbejdet i Østeuropa. • 

Historien om krydderierne går mange tusinde år tilbage - den ældste nedski·evne kilde er en kinesisk bog om an
vendelsen af krydderurter til at forbedre madens smag, bevare helbredet og forskønne sit udseende. De fleste kryd
derier d)•rkes i dag i mere eller mindre bæredygtige plantager - men deres vilde slægtninge gror stadig i regnskoven. 
Læs om krydderierne på side 10-11. 

WWF - World Wide Fund for Nature- er en privat og uafhængig international mi ljøorganisation, som 
arbejder for at løse globale natur- og miljøproblemer. WWF har afdelinger i 28 lande, og WWF Verdens
naturfonden er den danske afdeling. Form<11et med WWF's arbejde er at bevare naturens mangfold ighed 
(den biologiske d iversitet) , sikre at udnytte lsen af naturens ressourcer sker på en bæredygtig måde og at 
bekæmpe forurening og unødigt forbrug af ressourcer og energi. 
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Det mener WWF Verdensnaturfonden: 

Østeuropa kan lære af 
vores nilljø-erfaringer 
Danmark har både gode og dårlige eksem
pler på naturforvaltning. 

Så da ialt 12 naturforvaltere fra Est
land, Letland og Litauen i april afsluttede 
et 14 dages besøg i Danmark, hvor de 
havde set eksempler på naturforvaltning, 
kunne de drage hjem med et indtryk af, 
hvor dyrt og besværligt det er at rette op 
på følgerne af menneskelig indgriben i na
turen.· F.eks. koster reetablering af snoede 
åløb op mod 3.000 kr. pr. meter. 

Balterne gav da også udtryk for, at de 
ville bruge de danske erfaringer t il at 
overbevise myndighederne i deres egne 
lande om, at det er betydeligt billigere og 
mindre besværligt at beskytte naturen -
inden den når at blive ødelagt. 

Og det er der netop mulighed for i 
Baltikum. I modsætning til den alminde
lige opfattelse findes der faktisk meget 
store områder i Østeuropa, som har fået 
lov at ligge hen i naturtilstand. Områder
ne ejes - som næsten al anden: jord i soci
alistiske lande - af staten. I de tre baltiske 
lande er privatiseringen af jorden kun i 

sin vorden, og derfor er der gode muligheder 
for at beskytte de mest værdifu lde af disse 
uberørte områder: Naturskov, vådområder 
og hede- og klitterræner. 

Indenfor forureningsbegrænsningen har 
Danmark gode eksempler at vise frem. Men 
det er ikke nok kun at arbejde indenfor det
te felt i de balt iske lande. Der bør også tages 
initiativer t il at beskytte naturområderne. 
Det gælder ikke mindst de meget store kyst
strækninger ud mod Østersøen. Disse områ
der har hidtil været under militærets kon
trol, men vil fremover blive åbnet for bl.a. 
turisme og erhvervsfiskeri. 

Lad os håbe, at østeuropæerne får styr 
på økonomien og på øgningen af forbruget, 
uden at sætte milj øhensynene over styr. 
WWF Verdensnaturfonden er parat til at 
støtte østeuropæerne i deres kamp for at be
vare naturen. 

Vi er allerede i gang: Vi har knyttet kon
takter til tlllyndigheder og en række private 
organisationer, og vi har udarbejdet et omfat
tende program for arbejdet i Østeuropa. • 

Krydderier i massevis 
Historien om kl)>dderieme går mange tiLlinde år tilbage - den ældste nedski-evne kilde er en kinesisk bog om an
vendelsen af k1y•dderuner til at forbedre madens smag, bevare helm·edet og forskønne sit udseende. De fleste kryd
derier dyrkes i dag i mere eller mindre bæred)•gtige planrager-men deres vilde slægtninge gror sradig i regnskoven . 
Læs om krydderierne på side 10-11 . 

WWF - World Wide Fund for Nature - er en privat og uafhængig international miljøorganisation, som 
arbejder for at løse globale natur- og miljøproblemer. WWF har afdel inger i 28 lande, og WWF Verdens
naturfonden er den danske afdeling. Formålet med WWF's arbejde er at bevare naturens mangfoldighed 
(den biologiske diversitet), sikre at udnyttelsen af naturens ressourcer sker på en bæredygtig måde og at 
bekæmpe forurening og unødigt forbrug af ressourcer og energi. 



". Jagten på penge og prestige får mennesker til at trodse mangel"arer, overskride 
mange grænser. I dette specielle tilfælde fik det to unge mennesker til at sætte livet 
på spil for at få fat i fire unger af en af de mest eftertragtede rovfugle i verden, den 

grønlandske jagtfalk. En fyrste fra et arabisk land er parat til at betale op til l 
million kroner for en indfanget, hvid grønlandsk jagtfalk. Læs her om hvordan det 

gik de unge mennesker - og de fire jagtfalke-unger 
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Af Anne-Marie Mikkelsen 

U ummannaq-distriktet, 
Grønland, 13. maj 1990. 
Det tidlige forår har 

endnu ikke fået isen til at bryde 
op, og alt er stadig dækket af sne. 
Solen skinner, og sneen og isen 
glitrer, så det gør ondt i øjnene. 
T o skikkelser på havisen , godt 20 
kilometer fra Uummannaq by. 
Det er koldt, og som dagen går på 
hæld, bliver det endnu koldere. 

De to mennesker går og går i 
det øde, slidsomme terræn. De er 
ikke klædt på til denne vandring: 
Deres støvler er for tynde, deres 
tØj er ikke nær varmt nok, og de 
er ikke helt klar over, om de går i 
den rigtige retning. Kvinden er 
begyndt at blive bange, og man
den går ta~st ved siden af - som 
for ikke at røbe sin egen usikker
hed og dermed gøre kvinden 
endnu mere angst. 

Pludselig ser de en sort prik i 
det fjerne. Den vokser hurtigt og 
bliver til en hundeslæde, trukket 
af en flok hale-viftende grønland
ske hunde med gispende ånde. 
Slæden sagtner farten, og den 
grønlandske fanger hilser forun
dret de to vandrere. 

I løbet af et øjeblik sidder de 
to unge mennesker på slæden 
med et varmt rensdyrskind over 
sig, og fangeren råber opmun
trende ti l sine hunde, der tilsyne
ladende utrættelige begynder på 
den 20 kilometer lange hjemfart 
til Uummannaq. De to unge 
mennesker har reddet livet. Men 
inde på brystet af den unge 
mand, i en special-syet taske, sid
der fire unger af den hvide, grøn
landske jagtfalk. Disse fire unger, 
som har fået to unge mennesker 
til at sætte livet på spil, er til 
gengæld på vej mod afslutningen 
på deres eget liv. 

Få dage efter brød isen op, og 
he le området omkring Uumman
naq blev en kværnende masse af 
opskruet havis. 

Afsløringen 
Dover i England, 2. juni 1990. 
Tolderne fatter mistanke til en 

~ Uummannaq by ligger på en ø. 
Om vinteren er øen landfast med 
res ten af området, fordi havet i he
le distriktet er dækket af is. Men i 

" maj bryder isen op - i adskillige 
~ dage er det umuligt at færdes til 
c havs, men så bliver der atter åbent 
~ hav , og sommersejladsen kan gå i 
tZ gang. 

ung tysker, der kører af færgen 
fra Cala is. Bilen endevendes og i 
en udhuln ing i bagsædet findes 
fire unger af den eftertragtede 
hvide, grønlandske jagtfa lk. Ty
skeren holdes tilbage, og de fire 
fugleunger konfiskeres. 

De fire unger er ikke i særlig 
god stand. Briterne forsøger at 
anbringe dem hos en pleje-mor, 
en vandrefalk. Men ungerne tri
ves ikke og efter kort tid dør alle 
fire af luftvejsinfektioner. Det er 
slutningen på historien for dem. 

Den unge ty~ker indrømmer, 
at han har forsøgt at indsmugle 
fuglene, og han ender med at få 
18 måneders fængsel og en repri
mande af dommeren. Men han 
nægter at afsløre, hvor han har 
fuglene fra, og hvor han skulle af
levere dem. 

Mistanken 
Tilbage til Grønland . Den 18. 
maj henvender en fanger sig til 
politiet i Uummannaq, hvor han 
fortæller politibetjent Mads 
Christensen, at han har været i 
kontakt med et ungt, tysk par, 
der ville betale ham en større 
sum penge for at køre dem ud til 
et nærmere bestemt sted i fjeldet. 

De to unge havde et kort, 
hvorpå var markeret placeringen 
af en jagtfalke-rede. De havde 
også et foto af reden. De forklare-

de, at de var ornitologer. Fange
ren kørte dem ud t il stedet med 
sin hundeslæde. T yskerne - som 
de udgav sig som - fik fangeren 
til at affyre sit gevær for at jage 
de voksne jagtfalke væk. De fo r
søgte også at lokke ham t il at 

kravle op t il reden for at hente 
de fi re unger ned. Det nægtede 
han. Så forsøgte de selv, men et 
medbragt reb viste sig at være fo r 
kort. 

Nu var fangeren for a lvor ble
vet mistænksom. Han mente 
ikke, at de to >>ornitologer« op
førte sig rigt igt. Og de vogtede 
hele tiden på ham, slap ikke de
res grej af syne et sektmel og t il
bød ham oven i købet 10.000 
kroner for at køre efter et nyt, 
længere reb. 

Det blev for meget for fange
ren, og han forlod dem. 

Redeplyndringen 
Ingen ved med sikkerhed, hvad 
der skete derefter. Men visse spor 
i sagen har fået politibetjent 
Mads Christensen t il at tro, at 
følgende fonnendig er sket i t ids
rummet fra fangeren efterlod par
ret , ·ed reden og til de blev sarn
let op i ødemarken, 20 kilometer 
fra U ummannak : 

Det unge par er gået fra rede
stedet og har nået en fangsthytte 
et stykke borte. Der har de taget ., 

et reb, som hytteejeren havde lig
gende udenfor - han var ikke 
hjemme, men opdagede senere, 
at rebet var forsvundet. Rebet 
blev siden fundet hængende ned 
af klippen fra redestsedet, sam
men med den efterladte rygsæk 
og en stang, som har været brugt 
til at få fat i ungerne med. 

De to unge tyskere er vendt 
tilbage til redestedet og klatret 
op t il reden, hvorfra de har taget 
de fi re unger. Og så er de begyndt 
at gå den lange vej over isen t il
bage mod Uummannaq. 

Efterforskningen 
Mads Christensen reagerede 
prompte, da han den 18. maj 
havde haft sin samtale med fan
geren. Han adviserede øjeblikke
lig Skov- og Naturstyrelsen i Kø
benhavn, og begyndte at efterfor
ske sagen i G rønland. Det lykke
des at skaffe 15.000 kroner - bl.a. 
via et tilskud fra WWF Verdens
naturfonden - som blev brugt til 
at leje en heli kopter, så han ku n
ne undersøge, om fa lkereden var 
blevet plyndret. 

Det var nødvendigt med en 
helikopter, fordi isen i mellemti
den var brudt op og sneen .... 

Denne næsren [l)•vefærdige unge 
har fået lov at blive i naturen. 
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smelrer, s~ al slædekørsel var 
umulig. Den eneste m~de ar 
komme ud ril redesreder var ar 
flyve derud med helikopteren . 

Mads C hrisrensen kunne 
srraks konsrarere, at reden var 
plyndret. Og fæs tnet p~ fjeldet 
ved reden fandt han rebet og ne
denfor stangen og en tom rygsæk. 
Det l~kkedes ham ogs~ ar f~ kon
tak t med ikke færre end tre fan
gere, der alle ku nne fortælle, at 
de havde kørr med det unge, ty
ske par. 

T i Isyneiaelende er det unge par 
ankommet t il G rønland - Søn
dre Strømfjord - den 12. maj. l 
Uummannaq boede de privat hos 
en familie, der lejer et værelse 
ud. Familien kunne fortælle poli
t iet , ar parret udgav sig for at væ
re o rn itologer. Parret kørre først 
med en fanger til et udsted, og 
derfra videre til et andet udsted 
og s~ først derfra ud til redeste
det. Politiet opfatte r det som for
søg p~ at sløre deres færden . 

Sporet koldt 
Selv om de danske myndigheder 
øjeblikkeligt tog sig af sagen den 
18. maj, lod det sig ikke gøre at f~ 
fat i de to redeplyndrere: De var 
tager med rutemaskinen fra Søn
dre Strømfjord t il København 
den 16. maj og var for læ ngst ude 
af landet. De navne, de havde 
opgivet , var fa lske. Adresserne 
,·ar falske . Sporet var koldt. 

Men erfaringer fra en række 

Mads Christensens hurtige reaktion betød, at sagen blev undersøgt til 
bunds, og at det en anden gang vil være sværere for redeplyndrere at fd 
fat i de kostelige hvide jagtfalke i Uummannaq-distriktet. Her er det et 
kommende hundespand, der er under kærlig behandling. 

lignende sager, bl.a. i G rønland, 
Skorland, Island og Canada, fi k 
de danske myndigheder ril at ad
visere polit imyndighederne i 
T yskland og Frankrig, som sam
men med TRAFFIC straks gik i 
gang. TRA FF!C er »Dyrenes In-

terpol '', en organisation, der er 
oprettet af WWF Verdensnatur
fonden med det form~l at afsløre 
den ulovlige handel med truede 
dyr og planter over hele verden. 

Det ryske par havde beg~et 

een fej l: Den unge kvinde var 

kommer p~ venskabelig fod med 
familien i Uummannaq, hvor de 
logerede, og h un havde givet 
dem sin adresse - i Frankrig. Her 
opsøgre toldvæsenet hende. Hun 
nægtede førs t ar kende t il sagen , 
men ril sidst indrømmede hun, at 
hun havde været i U ummannaq 
p~ det p~gældende tidspunkt. 
Men her endre sporet: Den unge 
kvinde var tilsyneladende mere 
bange for sin ryske ven end for 
myndighederne, for hun nægtede 
at røbe ham. 

Først da de fire falke-unger 
blev funder i bagsæder p~ en rysk 
A udi i Dover i England den 6. 
juni, faldr brikkerne p~ plads. 
Den unge tysker i bi len var gan
ske vist ikke den samme som 
havde værer p~ redeplyndring i 
G røn land, men han var ril gen
gæld en gammel kending af poli
tiet. 

Resultater var, at myndighe
derne i Tyskland fandt frem t il 
den oprindelige falke-tyv. Men 
han var blevet advaret og var 
stukketaf -og hans lejl ighed ,·ar 
ribbet for beviser. Han er endnu 
ikke fundet. 

Dyrehandel 
Men hvorfor er en ung fransk 
kvinde og en ung tysk mand pa
rate ti l at sætte livet p~ spil ..... 

Rebet, stangen og den tomme ryg
sæk var alt , hvad der var tilbage 
ved den fJ lyndrede rede. 
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Washington-konventionen 
forbyder international handel 
med en lang række truede dyr 
og planter - deriblandt den 
grønlandske jagtfalk. Dan
mark har underskrevet Was
hington-konventionen, og 
det har 108 andre lande også. 
Heriblandt Storbritannien, 
T yskland og Frankrig. 

l Danmark er det Skov- og 
Naturstyrelsen, der admini
strerer Washington-konven
tionen, der også ka ldes for 
C ITES. Biolog Birgith Sloth 
arbejder sammen med sine 
kolleger i Skov- og Natursty
relsen , politiet og toldvæse
net med kontrol og efterforsk
ning af sagerne. 

WWF • Verdensnaturfon
den er med i arbejdet : TRAF
FIC, der er oprettet og betalt 
af WWF, udfører efterforsk
ning og følger handlen med 
dyr og planter på det interna
tionale marked meget nøje . 
Der er et tæt samarbejde mel
lem myndighederne og 
TRAFFIC -folkene. TRAF
FIC holder desuden kurser og 
seminarer for politi og told
væsen i en lang række lande 
verden over. 

Der er ingen TRAFF!C-af
deling i Danmark, og derfor 
arbejder WWF Verdensna
turfonden direkte sammen 
med Skov- og Naturstyrelsen 
om CITES-sager. • 

for at få fat i fire falke-unger? 
Hvorfor vælger en anden ung ty
sker at modtage en dom på 18 
måneders fængsel i stedet for at 
afsløre sine forbindelser og der
med få en mildere dom? 

,. Penge - det er svaret. Mange 
penge. H vad er en uges indsats
om den så er nok så farlig - mod 
måske 100.000 kroner skattefri t? 
Og det er beløb af den størrelse, 
det handler om, når der er tale 
om den eftertragtede grønlandske 
jagtfalk. Det lyder måske af in
genting, hvis man sammenligner 
med gevinsterne ,·ed narko-han
del. Men handel med truede dyr 
er ikke nær så farligt og straffen 
ikke nær så hård. 

- Når det lykkes at indsmugle 
de vilde fugle til et land som 
f.eks. Storbritannien, bliver de 
udstyret med falske papirer, der 
får det til at se ud, som om fugle
ne er opdrættet i fangenskab, for
tæller biolog Birgith Sloth, 

Skov- og Naturstyrelsen, der har 
fulgt sagen med de grønlandske 
jagtfalke-unger på nærmeste 
hold. 

- Derfor registreres truede fug
le som jagtfalke i fangenskab. Det 
er så let at snyde. Hvis en op
drætter meddeler, at hans grøn
landske jagtfalk har lagt fire æg, 
som alle er klækkede, kontrolle
rer vi ikke, om det nu også er 
dens egne æg, der er klækket, el
ler om der er tale om fire unger, 
der er stjålet i naturen. 

I virkeligheden kan det godt 
lade sig gøre at kontrollere fuldt 
ud: Man er i dag i stand til ved 
hjæ lp af blodprøver og gen-ana
lyser (såkaldte DNA-analyser) at 
konstatere slægtskab mellem to 
fugle. Det er et spørgsmål om po
litisk vilje i Danmark -analyser
ne kan udføres gratis i Tyskland, 
hvis blo t de danske myndigheder 
vil tage blodprøverne og sende 
dem til T yskland. 

- Fugle taget i naturen et næ
sten 10 gange så meget værd som 
fugle opdrættet i fangenskab. Det 
skyldes, at de vilde fugle efter si
gende er bedre jægere . Og man 
må ikke glemme, at fug le som fal
ke sælges til jagt - falkoner-jagt. 

En arabisk fy rste vil have en 
hvid, grønlandsk jagtfalk på ar
men, når han tager på jagt. Det 
giver prestige. Og de t er han pa
rat til at beta le for- op til l mil
lion kroner. 

Myndighederne i andre lande 
er enige med Birgith Sloth : Den 
omfattende ulovlige handel med 
rovfugle til falkoner-jagt kan kun 
lade sig gøre, fordi der er visse 
fugleopdrættere, der er parate til 
at udstyre de indfangne fugle 
med papirer, der lovliggør dem. 

- Jeg siger ikke, at alle opdræt
terne er sådan - men nogle er, og 
det er vores opgave at finde dem. 
Det kan t it gøre os upopu lære, 
men det er der ikke noget at gøre 
ved, siger Birgith Sloth. Det er 
vigtigere at stoppe den ulovlige 
trafik med indfangne fugle . Man
ge af de fugle, der er mest efter
stræbte, er samtidigt stærkt true
de i naturen. 

Handlen med indfangne fugle 
er stor: Hvert år drejer det sig om 
omkring 3,5 millioner fugle til en 
værdi af omkring 44 millioner 
dollars. Det er f.eks. godt 500.000 
papegøjer og godt 4.000 falke og 
andre rovfugle. 

Så længe der er mennesker, 

som vil betale, vil der være andre 
mennesker, der vil være parate 
ti l at ofre li,· og lemmer for at 
skaffe »varene« - de vilde fugle 
fra naturen. l sagen om de fire 
grønlandske jagtfalke var der -
som så ofte- næsten kun tabere: 
Fugleungerne døde, en smugler 
sidder i fængsel, en ung fransk 
kvinde har fået sig en ordentlig 
skræk i livet, og en gruppe grøn
landske fangere har fåe t bekræf
tet, at >>disse udlændinge ikke er 
til at stole på«. 

Man må tro, at i hvert fald een 
person har fået noget ud af det: 
Den tyske redeplyndrer. Han har 
fo rmentlig fåe t noget i retning af 
100.000 kroner for sin lille ud
flugt . Med andre ord - det hand
ler om penge. • 

Jagefalkene forerrækker ae ruge J>å 
utilgængelige fjeldsider - så det er 
heller ikke en ufarlig sag at gå J>å 
rede jagt. 
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Det synes danskerne: 

De grønne organisationer 
· gør mest for miljøet 
Sammenlignet med staten, EF og FN er det 
miljøorganisationerne, som gør den største 

indsats for at løse de problemer, der i disse år 
truer vores miljø. Det mener den danske 

. befolkning ifølge en landsdækkende under
søgelse der er foretaget af analyseinstituttet 

AIM i oktober 1990 

Af Karin Sandvad 

F ormålet med undersøgelsen 
var at belyse danskernes 
holdning til problemer som 

drivhuseffekt, fældning af regn
skov og overforbrug af ressourcer. 
Men undersøgelsen omfattede 
også spørgsmål om økonomiske 
forhold som arbejdsløshed, beta
lingsbalance og skattetryk . 

Tankevækkende er det imid
lertid, at på spørgsmålet om, 
hvem der gør mest for at løse 
miljøproblemerne, er det gen-

nemgående svar, at det gør mil
jøorganisationerne. Tillielen til, 
at EF/FN eller staten forsøger at 
løse disse alvorlige, globale pro
blemer, er beskeden. 

Naturen i krise 
Fæ ldningen af regnskoven sker 
med alarmerende hast, og det har 
alvorlige konsekvenser for os al
le. Det har WWF Verdensnatur
fonden - og en række andre or
gan isationer - gjort opmærksom 
på gennem de seneste mange år. 
Og WWF har over 100 projekter 
i regnskovene. 

Derfor kan det nok heller ikke 
komme som en overraskelse, at 
hele 72 pct. af befolkningen me
ner, at miljøorganisationerne gør 
den største indsats for at redde 
regnskoven. Kun 12 p(:r. hen
holelsvis 3 pct. mener, at EF/FN 
og staten gør mest. 

Syreregn og skovdød er proble
mer, der går på tværs af lande
grænserne, og som derfor bør lø
ses på internationalt plan. Men 
65 pct. af den danske befolkning 
mener, at miljøorganisationerne 
er de bedste til at klare den op
gave. 

Hvis fremridens små fiskere skal 
kunne glæde sig over nawrens 
mangfoldighed, skal der sarses på 
miljøorganisarionerne . Det mener 
danskeme i hvert fald. 

Danskeme er bek)•mrede for na
rurens riisrand - men der er ikke 
megen rillid ril, at polirikeme og 
embedsmændene er i scand til ar 
gøre nol< for at bevare naturen. 

Kun 13 pct. tror på EF/FN, og 
den danske stat er ikke vurderet 
ret højt på listen over effektive 
problemløsere: Kun S pct. tror, at 
staten kan klare problemerne 
med syreregn og skovdød. 

Hvalerne, elefanterne, næse
hornet, odderen og alle de andre 
truede dyre- og plantearter har 
den bedste chance for at overle
ve, hv is deres skæbne lægges i 
hænderne på miljøorganisatio
nerne. Det mener i hvert fald 71 
pct. af den elanske befolkning. 
EF/FN og staten tegner sig her for 
henholdsvis 12 pct. og 4 pct . 

Også når det drejer som om 
drivhuseffek ten, er der størst til
lid ti l, at miljøorganisationerne 
kan klare skærene: 60 pct. af 
danskerne tror på, at problemet 
med drivhuseffekten løses mest 
effektivt af miljøorganisationerne. 
Her rør kun henholdsvis 12 pct . .... 
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og 4 pct. satse på EF/ FN og ra
ten. 

Kun med hensyn t il ressource
overforbrug, affa ldsproblemet og 
vandforureningen ser billedet lid t 
anderledes ud. Her er tilliden til 
staten større, og i vurderingen af, 
hvem der gør mest for disse pro
blemer, står staten og miljøorga
nisationerne lige. 

Af under øgeisen fremgår det 
endvidere, at miljøproblemerne 
indtager en væsentlig plads i 
danskernes bevidsthed. Sclvom 
arbejdsløshed og hungersnød an-

ses for at være altaverskyggende 
problemer, så følger drivhusef
fekt, regnskov, vandforurening 
og overforbrug af ressourcer 
umiddelbart efter på listen over, 
hvad der anses for at være vore 
ah-orligste problemer i dag. 

Der er ingen tvivl om, at na
turen og miljøet har brug for 
hjælp. 
Der er heller ingen tvivl om, 
hvem der hjælper: 

Miljøorgan isationcrnc. • 

Drivltu.seffekten 
T ruede dyr//Jlanrer 
Regnskov 
Vandforurening 
Overforbrug 
Affaldsproblemet 
Syreregn/skovdød 

EF/FN 
/2 /JCC . 
12 pcc . 
12 pcc . 
4 /JCC . 

12 /JCC. 
4 ptc. 

13 /JIC. 

Basis: Udsnit på J. 499 J>ersoner 

S racen 
4 /JIC. 
4 /JIC. 
3 /JIC. 

35 pcc. 
31 /JIC. 
42 /JIC. 

5 /JIC. 

Miljøorg. 
60 /JIC. 
71 /JIC. 
72 /JIC. 
52 ptc. 
30 /JIC. 
43 /JIC. 
65 /J!C. 

Ved ikke 
24 /JIC. 
14 /JIC . 
/4 /JIC. 

9 /JIC. 
27 /J!C. 
Il /J!C. 
/7 /JIC. 

lait 
100 /JIC. 
10 / /JIC. 

/Q/ /JtC . 

JQQ /JIC. 
/ QQ /JIC. 
100 pcc. 
100 ptc. 

Vandret /Jrocenrberegning. Pd grund af afrunding summerer alle for
delinger ikke til 100 ptc. 
* Gengivet med tilladelse fra AIM 

Plads til odderen 
Odderen er Danmarks mest truede pattedyr. Der er ikke rigtig plads til odderen i 

den danske natur, så hvis ikke vi gør noget for at give odderen bedre 
livsbetingelser, kan vi risikere at miste den charmerende, lille vand-akrobat 

Af Nina Collatz Christensen 

L ad det være sagt strak : 
Vi har gjort noget for at 
skabe bedre betingelser 

for odderen. Og tilsyneladende 
har det standset tilbagegangen. 
Odderen blev tota l-fredet i 
1967. Fritidsfiskerne har fået 
påbud om brug af stOp-riste i fi . 
ske-ru er i de omdlder, hvor der 
stadig findes oddere, nemlig i 
Nordjylland, Viborg, Ringkø
bing, Århu, og dele af Ribe og 
Vej le amt. Derudover arbejdes 
der på at lave passager under 
veje, så der ikke læ ngere vil 
blive dræbt så mange oddere i 
trafikken. 

- Desuden kan man f.eks. re· 
gulere kanosejladsen og sport -
fiskeriet på odder-åer og sikre 
den fred og ro i de områder, 
hvor den yngler, siger biolog 
Aksel Bo Madsen, der i 1984-
86 gennemførte en undersøgel
se af Danmarks odder-bestand 
for WWF Verdensnaturfonden 
og Foreningen til Dyrene Be
skyttelse. 

Den sky odder 
Odderen kan kun leve i til
knytning til vand. Den er sim
pelthen bygget til at være i 
vand: Med sin lange, slanke 
krop og svømmehud mellem 
tæerne er den en uhyre effektiv 
og hurtig svømmer. Dens føde 
består hovedsagelig af fi k på 

~ ... .. 
Det er de færreste mennesker, der har set oddere i nataHen. 

10-15 cm, men den går ikke af 
vejen fo r en fugl eller en fr~<l. 

Hvis en å skal være odder
venlig, skal der være muligheder 
for, at odderen kan grave en hule 
til sine unger tæt ved vandet. 
Der skal være fred i yngletiden -
dvs. ingen turister på kanotur, 
lystfiskere langs bredderne e ller 
vandrere på alle tider af døgnet i 
sommertiden. 

Odderen er me t aktiv om af
tenen og natten, og derfor har 
den brug for at kunne hvile ufor
styrret om dagen. 

Odderen har behov for megen 
plads. En hun-odder har brug for 
en mindst fem kilometer lang å
strækning, og en han-odder for 
det dobbelte. Til gengæld deler 

han-odderen gerne territorium 
med flere hun-oddere. 

Trusler mod odderen 
Forurening af vandløb, tørlægning 
af vådområder, udretning af 1\løb, 
slåning af vegetationen langs bred
derne og forstyrre[ er i yngletiden 
forhindrer odderen i at etablere sig 
i et område. Fiskeruser uden stOp· 
riste og trafikken koster direkte li
vet for mange oddere. 

l dag er der skabt gode livsbe
t ingelser for oddere i en række å
systemer, hvor der i forvejen er 
ynglende oddere. Det gælder 
bl.a. Hvidbjerg Å-systemet i Thy 
og Norup Å- ystcmet i Midtjyl
land , hvor der begge steder er go
de be tande af oddere. 

I mange år er det g11ct kon-
tant t ilbage med antallet af 

oddere i Danmark. Men tilsy
neladende er denne ti lbagegang 
stOppet. I 10-1\rsperiodcn op til 
1986 lå bestanden på omkring 
200 dyr. Men det er heller ikke 
ret mange. 

For at undersøge, om der si
den da er blevet flere oddere, 
har WWF Verdensnaturfonden 
og Dyrene Bc kyttclsc i samar
bejde med Skov- og Natursty· 
rcl en i forå ret 1991 lavet en ny 
undersøgelse af antallet af od
dere. Resultatet af undersøgel
sen vil blive omtalt i det næste 
nummer af Levende Natur. • 



Af Anne-Marie Mikkelsen 

N år den underskønne 
ægyptiske dronning Ne
fertete, hustru til kæt

terkongen Ekhnaten, for 3500 år 
siden badede i duftende vand, 
blødgjorde sin hud med salver og 
understregede sine øjnes mandel
form med make-up, brugte hun 
kryddhier, æteriske olier og es
senser fra Østen og det sydlige 
Arabien. 

Regnskovens mangfoldighed: 

. Krydderier 
for milliarder 

Udtrykket »at sætte krydderi på tilværelsen" 
betyder at give sin dagligdag et ekstra indhold, 

så det hele bliver mere interessant, 
spændende og sjovt. Mennesket har sat 

krydderi på sin tilværelse i mange tusinde år -
og der er intet, der tyder på, at vi har tænkt 
os at holde op foreløbig. Men det kan godt 

være, at der er ved »at komme malurt i 
bægeret«, fordi mange af de områder, hvor 

krydderier findes, trues af ødelæggelse 

Når den samme dronning følte 
sig dårligt tilpas, blev hun be
handlet med unemedicin fra fjer
ne lande. Og når hun havde fået 
det bedre og igen kunne spise, 
var hendes mad krydret med pe
berkorn, kardemomme og gurke
meje. 

Da Nefertete døde, blev hun 
formentlig - men det er ikke sik
kert, for man har aldrig fundet 
hendes grav - balsameret med 
bl.a. brug af kostbare krydderier, 
hvis konserverende egenskaber 
skulle sørge for, at den dejlige 
d ronning kunne holde hovedet 
højt blandt forfædrene i under
verdenen. Til balsameringen 
brugtes bl.a . kanel og kryddernel
l~e. ~ 

Pd markederne i mange tropiske 
lande kan man købe friske kryd
derier, som udbydes til salg mellem 
grønsager og frugter. Her et farve
scrdiende marked i Indonesien. 
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Sådan har der i mange [USinde 
år eksisteret en trafik af velsma
gende, \·elduftende eller syg
domsbekæmpende plantedele fra 
tropiske områder til alle andre 
dele af verden. 

Der er udkæmpet drabelige 
slag om rettighederne til at dyrke 
og fremstille krydderier. Menne
sker er blevet myrdet med koldt 
blod, og foni\uer er blevet grund
lagt. De ældste skrevne kilder er 
over 5000 år gamle og stammer 
ikke overraskende fra Kina. 

Krydderiernes historie er et 
langt og blodigt drama. Og dra
maet er slet ikke slut endnu, selv 
om vi måske er ved at nærme os 
den tragiske afslutning. 

Planternes paradis 
Forholdene i de tropiske skove er 
ideelle for plantevækst: Der er 
konstant varme og fugtighed, 
næsten ingen forskel på årstider
ne og slet ingen nattefrost, vin
termørke og tørkeperioder. De 
drivhuslignende tilstande er per
fekte. Og sådan har det været i 
millioner af år : De ældste regn
skove er formentlig op mod 60 
millioner år gamle. 

Det er årsagen til, at der netOp 
i de tropiske regnskove findes en 
så fantastisk rigdom af forskellige 
arter. Nogle forskere mener op 
mod 20-30 millioner forskellige 
planter og dyr. 

Derfor er det også i regnsko
vens mangfoldighed, at de fleste 
krydderi-planter findes: Peber, 
chili, kanel, ingefær, nellike, gur
kemeje, kardemomme, koriander, 
vanille, muskat - og mange, 
mange flere. 

Dertil kommer så alle de plan· 
ter, der bruges til medicin og kos
metiske formål. Selv om de også 
har en stOr plads i historien, er 
det dog især de smags- og duft
givende krydderier, der har haft 
og stadig har så stor en indflydel
se på vores hverdag. Og på hver
dagen for de mange millioner 
mennesker i tropelandene, der 
forsøger at skabe sig en tilværelse 
på baggrund af efterspørgslen på 
krydderi-planterne. 

De kostbare krydderier 
De økonomiske interesser i han
delen med krydderier har altid 
været stOre. Det illustreres måske 
bedst af historien om muskat og 
kryddernelliker, der oprindeligt 
stammer fra Molukkerne i Det 
Indiske Ocean. Hollænderne 
kontrollerede i over 100 år dyrk
ningen og handelen med de to 

Peber er uden tvivl det mest kendte og mest brugte krydderi i Europa. 
Sorte peber fremstilles af de tørrede, grønne bær-

som her på billedet sidder på busken. Hvid peber fremstilles 
af de modne , røde bær. Den røde skal fjernes, 

og den inderste kerne er hvid. 

krydderi-planter. Og priserne 
blev holdt godt oppe af denne 
monopol-si[Uation. Først i slut
ningen af 1700-tallet blev nogle 
planter smuglet ud fra Molukker
ne, og en produktion sat i gang i 
Vestindien. Så fa ldt priserne. 

Peber var i 1200-tallet sin 
vægt værd i sølv, og blev f.eks. i 
England brugt som betalingsmid
del. Krydderierne fra de fjerne 
lande har været så kostbare i Eu
ropa, at det kunne betale sig at 
udstyre ekspeditioner, blot for at 
skaffe sig adgang til krydderiernes 
hjemlande. 

Marco Polo drog ad silkevejen 
til Kina, Vasco da Gama fandt 
søvejen til Indien, Columbus op
dagede Amerika og Magelian 
fandt vejen syd om Sydamerika 
til Molukkerne. Den væsentligste 
begrundelse for at oprette koloni
er i Østen var ønsket om at kon· 
trollere handelen med krydderier. 

Handel med krydderier 
Den internationale handel med 
de eksotiske krydderier fra troper
ne styres i dag som for hundreder 
af år siden af nogle stærke han
delshuse, ofte med magtcentret 

placeret i de gamle kolonimagter. 
Pengene tjenes især i mellemled· 
dene - de lokale .beboere, der 
dyrker og bearbejder krydderier
ne, opnår som regel kun en me
get lille procentdel af fortjene
sten på krydderierne. 

Der dukker dog jævnl igt små, 
alternative handelsforetagender 
op. I Danmark findes f.eks. U
landsimporten, som er en for
ening af danske enkeltpersoner 
og organisationer, som ønsker at 
StØtte u-landenes lokalbefolknin
ger i deres kamp for en bedre til
værelse. 

U-landsimporten henter de 
fleste af sine krydderier fra den 
lille ø Grenada i Det Caribiske 
Hav. Her dyrkes og videreforar
bejdes krydderierne af de ca. 20 
medlemmer af kvindekooperati· 
vet Greenfruit. Kooperativet har 
fungeret siden 1979. Det blev 
startet som et beskæftigelses- og 
uddannelsesprojekt, støttet af 
den lokale kirke. 

I dag er kvinderne så småt be
gyndt at eksportere deres krydde
rier til bl.a. Danmark. Prisen på 
disse krydderier ligger på samme 
niveau eller lidt over prisen på 

krydderier fra de etablerede han
delshuse. Men til gengæld går en 
betydeligt større andel af penge
ne til de mennesker, der har 
fremstillet og bearbejdet krydde
rierne: Kvinderne på Grenada, 
som dermed er sikret en rimelig 
tilværelse. 

Dyrkning og indsamling 
Langt de fleste krydderi-planter 
dyrkes i dag i mere eller mindre 
bæredygtige plantager. Det gæl
der peber, ingefær, vanille, kanel, 
chili m.fl. Men en del - og det 
gælder især de planter, der bruges 
lokalt - hentes fra regnskovene. 

Efterspørgslen efter krydderier
ne har desværre fø rt til, at mange 
regnskovsområder er bleve fældet 
for at skaffe plads t il dyrkning af 
krydderi-planter. Det gælder 
f.eks. i Sarawak-provinsen på 
Borneo, hvor man har fældet 
regnskov for at dyrke peber. 

Det er især eksport-krydderier
ne, der dyrkes i stOre plantage
brug. Lokalbefolkningen i de tro
piske lande samler enten selv de
res krydderier i naturen eller kø
ber dem på markedspladsen, hvor 
de udbydes ti l salg af folk, der har 
samlet dem i naturen eller dyrket 
dem i baghaven. 

Fremtiden for 
krydderierne 
>>Malurten i bægeret« er, at den 
stigende efterspørgsel efter kryd
derierne er med til at ødelægge 
selve grundlaget for deres eksi
stens: De tropiske regnskove med 
deres rigdomme af forske llige 
planter og dyr. Denne mangfol
dighed eller biologiske diversitet 
er som et na[Urens spisekammer, 
hvor hylderne står i· fa re for at 
blive tØmte. 

En peber-plantage består af ge
net isk fuldstændig ens planter. 
Og naboens peber-plantage har 
de samme genetisk ens peber· 
planter. Opstår der sygdom i pe
ber-plantagerne, vi l sygdommen 
brede sig som en løbeild. Det er 
set adskillige gange - med majs, 
hvede, ris og kartofler. 

Derfor er der brug for den ge
net iske ressource, som de mange 
vilde slægtninge til krydderiplan
terne udgør. En fremtidig handel 
med krydderier - og dermed ar
bejde og indtjening til millioner 
af mennesker - afhænger af, at 
regnskovene bevares. • 



• 

ascar den 
Børnene går i lange rækker under den brændende sol. I hænderne bærer de hakker, 

spader og små poser med jord. Over kanten på alle poserne stikker en lille grøn 
plante op. Det er nye, små træer. »Forrige år plantede børnene i vores nabolandsby 

2000 små, nye træer••, fortæller en af pigerne. »Men de voksne brændte dem 
allesammen af for at skaffe græsning til zebu-kvæget. Heldigvis taber vi børn ikke 

modet - så nu er vi i gang med at plante 



• 

Af Birgit Friis 

I den lille by Sakaramy på det 
nordlige Madagascar er bør
nene fra den lokale skole på 

vej ud for at føje fle re små t ræer 
t il den lille skov, de er ved at 
plante. Skoven skal erstatte de 
træer, som børnenes familier har 
brændt af i deres stræben efter 
frugtbar landbrugsjord. De æ ldste 
børn kan stadig huske, dengang 
landsbyen lå midt i regnskoven. l 
dag er der kun gold, rød jord og 
rørt græs t ilbage rundt om lands
byen. Skoven er væk. Man skal 
flere kilometer væk for at nå re
sterne af skoven. 

Fattige bønder 
De fleste mennesker i Sakaramy 
-og på Madagascar som he lhed 
er fattige bønder. De dyrker jor
den, som de altid har gjort, nem
lig ved hjælp af svedjebrug. Et 
område ryddes for t ræer, der bru
ges til brændsel og byggemateria
ler, og der sættes ild t il for at fjer
ne buske m.v. fra området. Der
efter kan jorden dyrkes i 2-3 år, 
indtil den er udpint og er nyt 
omrilde mil tages i brug. 

Sådan har maiagasserne dyrket 
jorden i utallige generationer. 
Men som i andre tropiske lande 
ødelægger svedjebruget stad ig 
større områder på grund af den 
voldsomme befolkningstilvækst. 
En enkelt familie kan have IO e l
ler flere børn. Der skal mere og 
mere jord t il for at brødføde be
fo lkningen. Derfor må maiagas
serne fæ lde og afbrænde stadig 
større skovområder for at få den 
daglige ris. 

Den røde ø 
Madagascar er 587.000 km2 stor, 
d.v.s. næsten 14 gange så stor 
som Danmark. 

Set fra luften er den grønne ø 
blevet t il den røde ø. Den røde 
jord stikker frem overalt, hvor 
der før var regnskov. Da menne
sker bosarre sig på den store ø for 
1.500 år siden , var hele øen dæk
ket af skov. Ved den sidste fuld
stændige kortlægning for 30 år 
siden var ku n 21% af denne skov 
tilbage. 

Siden da er rydningen accele
reret. !dag regner man med, at 
300.000 hektar skov forsv inde r 
årligt. Det svarer t il er område på 
tørrelse med Fyn. 

Langt den største del af øde
læggelserne sker for ar skaffe 

og landbrug jord, 

--
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brænde og byggematerialer. Det 
er meget svært at kontrollere af
brænding-erne, der er s~ omfat
tende, at de kan ses p~ satellitop
tagelser. 
N~r markerne efter få år er ud

pinte og forlades, kan solens og 
regnens ødelæggende kraft sætte 
ind. I de regnfulde perioder er flo
derne helt røde af jord, der skylles 
med ud i havet og aflejres som et 
kvælende mudderlag p~ havbund 
og koralrev. P~ øen er der ufrugt
bare, stenede omrndcr, lwor der 
tidligere voksede regnskov. 

Et endemisk paradis 
For omkring 150 millioner ~r si
den adskiltes Madagascar fra ur
kontinentet Gondwanaland . 

Denned blev den verdens fjer
de~tørste ø (efter Grønland, Ny 
Guinea og Borneo), adski lt fra 
Afrika af det 400 km brede Mo
zambiquestræde. 

Siden adskillelsen fra Afrika 
har et helt unikt dyre- og plante
liv udviklet sig p~ øen. Samtlige 
70 vilde pattedyr, heriblandt den 
helt enest~ende dyregruppe le-

Risterrasserne breder sig over Ma
dagascars højplateau. Som i mange 
andre tropiske lande er befolk
ningens vigtigste næringskilde ris. 

De utallige spændende plame- og dyreaner på øen har fået lov at udvikle sig 
uden indblanding i 150 millioner år. Kamæleonen på billedet lever bl.a. på 
det østlige Madagascar. 

murerne (halv-aber), 95% af 
krybdyrene, 53% af fuglene og 
85% af planterne er endcmiske
d. v .s. at Madagascar er det eneste 
sted, hvor disse arter lever! 

WWF på Madagascar 
Madagascar var en fransk kolo

ni fra 1896 frem til selvstændig
heden i 1960, hvor Philibert Tsi
ranana blev præsident. I 1972 
kom revolutionen, hvorefter lan
det i tre år havde skiftende rege
ringer. Siden I975 har Dielier 
Ratsiraka været præsident for 

l modsæming til musemakien 
pd forsiden er lemuranen 
Verreaux' sifaka aktiv om 
dagen. Sifakaen tilbringer sit 
liv i træerne, hvor den lever 
af blade, knopper, blomster 
og anden føde fra de store 
træer. Ved hjælp af de krafti
ge bagben kan de springe op 
til 5 meter mellem træerne -
og præcisionen er meget høj, 
eftersom de pd det sydlige 
Madagascar kan lande i de 
tomede træer uden at komme 
til skade. 

den socialistiske stat Den Demo
kratiske Madagassiske Republik. 

WWF har arbejdet p~ Madaga
scar i over 20 ~r. P~ baggrund af 
den voldsomme nedslidning af 
øens natur bad den madagassiske 
regering i midten af 1980'erne 
WWF om hjælp til udarbejdelsen 
af en national naturbevarelses
strategi . »Handlingsplan for be
varelse af den biologiske diversi
tet p~ Madagascar<<, der blev of
fentliggjort i 1986, var resultatet 
af regeringens og WWFs fælles 
anstrengelser. Planen indeholder 
retningslinierne for beskyttelse 
og administration af naturreser
vater, nationalparker og andre 
biologisk rige omr~der. 
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Miljø under-
• • vtsntngs-

programmet 

• 

Det er ikke nok at sikre Madaga
scars natur med love, reservater 
og vagter. Kun via befolkningens 
fo rståelse fot og stø tte til natur
bevarelsesprojekterne er der mu
lighed for at vende den truende 
katastrofe. Det v il kun lykkes, 
hvis den del af befo lkningen, der 
dagligt benytter skovene, bliver 
klar over, at skovene ikke inde
holder uudtømmelige ressourcer. 
Samt id ig bør disse me nnesker 
overbevises om, at deres natur er 
meget værd ifuld på grund af den 
unikke flora og fauna. 

WWFs miljøundervisningspro
gram på Madagascar fo regår i tæt 
samarbejde med regeringen. Pro
grammet startede i 1987, og der 
er idag ansat 6 personer i hoved
staden A mananarivo og 3 perso
ner i Antsiranana-provinsen. A l
le de ansan e er ma lagasser. Pro
grammet består af 8 punkter: 

Miljøundervisning på 
indskolingsniveauet 
Der er idag seks års skolepligt på 
Madagascar. Skolesystemet på 
indskolings- og mellemniveauet 
er derfor forholdsv is veludbygget. 
Da det ikke var realistisk at in
troducere miljøundervisning på 
alle undervisningsniveauer blev 
det besluttet at starte med ind
skolingsfasen. WWF og regerin
gen udarbejdede et tillæg til den 
offic ielle undervisningsplan om 
at alle børn mellem 6 og 12 år 
skal have en grundlæggende , 
økologisk uddanne lse. Tillægget 
blev trykt i 10.000 eksemplarer 
og fo rdelt over hele landet. 

Lærerundervisning 
De malagassiske læ rere er ikke 
uddannet t il at undervise i mil
jøcmner. Derfor måtte WWF ud
arbejde lærervejledninger, arran
gere kurser på seminarierne og ef-

teruddannelse af fungerende læ 
rere samt instruere i udendørsak
tiviteter som træplantning, beva
ring af vådområder, oprettelse af 
skolehaver og meget merc. 

En bog til hvert barn 
De fleste madagassiske skoler 
mangler så basale undervisnings
materialer som skriveredskaber, 
papir og bøger. Derfor måne 
WWF igangsætte og finansiere 
en undervisningspakke, der er 
udarbejdet på det lokale sprog og 
trykt lokalt. Målet er, at alle børn 
skal eje en WWF-bog. 

Undervisningscentre i 
parker og reservater 
Centrene skal oplyse om nødven
digheden af at bevare skovene, 
vådområderne og den bio logiske 
diversitet. Læ rere, elever, turister 
og lokalbefolkningen generelt 
skal her kunne hente oplysniger 
om det lokale naturområdes 
skønhed og mangfoldighed og få 
forklaret sammenhængen mellem 
naturområdet og livet i de om
kringliggende byer. Centrene sty
res af de lokale miljømyndighe
der. 

TV- og radioudsendelser 
WW F har købt og udlånt profes
sionelt T V- og radioudstyr til 
Madagascars radio og TV. En ti
me hver uge sendes progra mmer 

med interviews af fo lk fra lands
byerne, læ rere og videnskabs
mænd. Lokale problemer, alter
native natu rudnytte lsesteknikker 
og lignende emner tages op i ud
sendelserne. 

Oplysningsprojekter i 
pilotområder 
W WF har ident ifice ret specielle 
områder, hvor der gøres en ekstra 
indsats for at oplyse befolkn ingen 
om bæredygtige måder at udnytte 
naturen på. Der undervises i al
ternative teknikker inden for 
tømmerhugst, jagt , indsamling af 
planter og brænde, opdyrkn ing 
m.v. A lle landsbyer i p ilo tområ
derne besøges mindst en gang om 
måneden af et hold på tre perso
ner, der bl.a. bruger den lokale 
fortæ llertrad ition og lokalt udfor
mede plakater i det oplysende ar
bejde. Dette er nødvendigt, da de 
fleste voksne malagasser er anal
fabeter. 

Andre aktiviteter 
Der fo retages løbende evaluering 
af de igangværende projekter, der 
d iskuteres med de berørte myn
digheder. Desuden samarbejdes 
med fo rskellige offentl ige og lo
kale o rganisationer såsom Røde 
Kors, spejderbevægelsen , kvinde
sammenslutninger m.v. • 

Banhelerni Vaohira, der er leder af 
W\X!Fs kontor pd Madagascar , 
underviser bømene i skolen i Sa
karamy . De malagassiske skoler li
der under stor mangel pt:l blyanter, 
papir og andre gJ·undlæggende ma
rerialer - til gengæld er entusias
men stor. 

WWFs arbejde på den store ø 
er spredt over mange forskell ige 
områder: 
-økonomisk stø tte 
- beskyttelse af de resterende 

regnskovsområder og udvikling 
af metoder t il bæredygtig ud
nyttelse af skovene i fremtiden 

- redning af akut truede dyr og 
planter 

-en storst ilet undervisn ingsplan 

Regnskovene 
Maiagasserne er havnet i en ond 
cirkel. 4/5 af befolkningen bor på 
landet og er på forskellig måde 
afhængig af regnskoven. Men 
den voldsomme befolkningsti l
vækst betyder et stigende pres på 
de resterende skove - og når 
regnskoven forsvinder, øges fat
t igdommen . Den onde cirkel kan 
brydes - me n det kræver, at ar
bejdet fo r at bevare skovene sker 
sideløbende med arbejdet for at 

forbedre levestandarden og beva
re den lokale kultu r. 

Der findes et helt netværk af 
fredede områder på Madagascar. ... 
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Il områder er beskyttede, 2 er de
c iderede natio nalparker, mens 23 
er reservater. Desværre betyder 
en fredning ikke, at et område er 
reddet. Overvågn ing, administ ra
tion og uddannelse er yderst 
mangelfuld. Det er derfor meget 
let at fælde og afbræ nde dele af 
skoven samt at jage det beskytte
de vildt uden repressal ier. 

WWF har udvalgt en ræ kke 
fokusområder, hvor videnskabe li 
ge undersøgelser af den biologi
ske mangfold ighed kombineres 
med grænsedragning af reserva
ter, forvaltningsplaner, vagttræ
ning og uddannelse af den lokale 
befolkning. 

Projekt Masoala 
På Masoalahalvøen på det nord
øst1ige Madagascar ligger et af de 
største områder med uberørt 
regnskov. Området er idag helt 
ubeskyttet. 

Gæld for natur 
Som de fleste andre tropiske 
lande er Madagascar tynget af 
en enorm udlandsgæld. En stor 
del af republikkens beskedne 
eksportindtægter bruges til at 
betale af på denne gæld. 

l slutningen af 1980'erne be
gyndte dette dog at ændre sig. l 
1987-88 blev den madagassiske 
franc devalueret efter aftale 
med Den Internationale Valu
tafond og Verdensbanken. 

l 1989 tog WWF initiativ til 
et gæld-for-natur bytte. Ved 
hjæ lp af en donatio n på l mil!. 
dollars o pkøbte WWF malagas
s isk udlandsgæld svarende til 
2,1 mil!. dollars, der i lokal va
luta blev brugt t il naturbeva
rende foransta ltninger. WWFs 
regeringspartner, Skov- og 
Vanddirektoratet, har kanalise
ret pengene ud i følgende o m
råder: 

-Uddannelse og udstyr til lo
kale vagter ti l de fleste natur
parker og reservater i de næ
ste tre år 

- styrkelse af planlægning og 
evaluering af de beskyttede 
områder og bio logisk vigtige 
steder 

-en fond til brug for øjeblikke
lige tiltag for at beskytte flora 
og fauna. • 

Størrelse 587.000 km1 (knap 14 gange Danmark) 
Befolkning 12 mil!. 

(afrikanere og malajer) 
Befolknings-
t ilvækst 3,2% årl igt 
Befo lknings-
tæthed 18 personer/km1 

Gennem- 1800 kr. o m 
sni tsind
komst 1979 
Klima Tropisk 

T egning af Madagascar : 

e (stor udfyldt prik) Il u"'''" v'""' 
de områder 

O (stor ring) 2 
• (prik) 23 specielle 

Genplanming kræver træer. Mange steder samler bømene selv træer
nes fi'ø og fremavler leved)'gtige træer af dem. Ofte er si<Oien cen
r:non for træplantningsaktiviceceme som her ved Ambre Moumain 
nacionalparken, hvor Barchelemi Vaohira scuderer et nyt lille cræ. 

WWFs projekt på Masoalahal
vøen går ud på : 
- at skabe et nyt naturreservat 

med tydelige grænser og velud
elannede vagter, der fineles 
blandt lokalbefolkningen 

-at uddanne lokalbefo lkningen i 
bæredygtigt skov- og jordbrug 
sami: fiskemetoder. WWF in
troducerer alternative afgrøder, 
f.eks. frugt t il videresa lg. Des
uden studeres SO vi lde kaffeso r
ter, der vil kunne eksporteres. 

- at uddanne og træne biologi
studerende i forskning og felt
arbejde 

- at studere selektiv skovhugsts 
påvirkning af økosystemerne 

- at opmuntre til nye indtægt
skilder for lokalbefolkningen, 
f.eks. via begrænset turisme 

Projektet samarbejder tæt med 
lokale organisationer og byer, så 
det bygger på lokale forudsætnin
ger og behov. De øko logiske ..... 

Veuvetienne fra 
Sacaramy 
Veuvetienne er Il år og går i 
tredje klasse i skolen i Sakaramy. 
Skolen best11r af nøgne klasselo
kaler og lange træbænke. Børne
ne har hverken bøger, papir eller 
blyanter. Dog har de WWFs mil
jøbog, som Veuvetienne tager 
med h jem. Forældre, tanter og 
onkler mødes fo r at høre Veuve
tienne læse op af bogen. 

Veuvetienne læser op af af
snittet om faren ved at fælde og 
brænde regnskoven. Hendes far
fa r lytter godt efter. Han forstår 
godt problematikken, men spør
ger, hvad de så skal gøre. ••Vi må 
jo finde græs til vores kvæg, 
brænde til madlavning og mar
ker til at dyrke vores ris«. Veu
vetienne er ikke kommet så 
langt i bogen, at hun kan svare 
på farfars spørgsmål. Hun har 
dog et alternativ. ••Vi må plante 
ny skov. Når skoven forsvinder, 
dør alting. Også menneskene.« 
Næste dag går børnene fra Veu
vetiennes klasse ud for at plante 
flere træer. • 

Der er stadig mange enesråene/e 
smukke områder på Madagascar. 
Disse vandfald findes i Ranoma
fana Nmional Park, der er et af 
øens 36 beskyuede naturområder. 



----------------------------------------------------------------L_EV_E_N_D_E_N_A_T_U_R __ ~ __ -17 ______ 1 
WWF 

og økonomiske gevinster skal for
blive i området - kun på den må
de kan man regne med, at for
bedringerne bliver permanente. 

Medicin fra naturen 
Størstedelen af den malagassiske 
befolkning er afhængig af natur
medicin, da den importerede, 
vestl ige medicin er alt for dyr, og 
da store omrlder er helt uden et 
organiseret sundhedssystem. Der
for er det af stor betydning, at lo
kalbefolkningens viden om de 
mange hundrede medicinplanter 
bevares og registreres, så fremti
dige generationer også kan ud
nytte denne værdifulde viden. 
WWF er involveret i flere for
skell ige projekter, der skal sikre 
og udbygge den lokale, medicin
ske viden •og forske i de medi
cinsk aktive stoffer i planterne, 
således at en lokal medicinindu
stri kan opbygges. 

l tilgift sikres en unik og meget 
interessant genbank af medicinsk 
aktive plantestoffer, der kan bli 
ve til gavn for hele verden. Et ek
sempel på en sådan plante er den 
lille rosen-singrøn, hvis aktive 
stoffer anvendtes med succes i 
medicin mod børneleukæmi. I 
dag fremst illes de aktive stoffer 
syntetisk. 

Truede dyrearter 
Den omfattende ødelæggelse af 
den malagassiske natur betyder, 
at utallige endcmiske arter trues. 
Blandt disse er flere skildpaddear
ter og de unikke lemurer. 

Ved Baly Bay på Vestmadaga
scar har WWF startet et avlspro
gram for Angonoka-skildpadden. 
Der er kun mellem 100 og 400 
tilbage af denne specielle ski ld
paddeart. Projektet går ud på at 
fremavle skildpadder, der sættes 
ud i naturen. Samtidig med av len 
undersøges deres biologi, f.eks. 
føde- og forplanmingsvaner, 
hvorved man har bedre mulighed 
for at sikre skildpadderne i natu
ren. 

Lemmerne er en familie af 
halvaber, der kun lever på Mada
gascar og de nærl iggende småøer. 
Der findes ca. 30 forskellige le
murer, der i størrelse varierer fra 
muse- til kattestørrelse. Lemurer
ne lever i Madagascars regnsko
ve, og er dermed truede af den 
hastige ødelæggelse af skovene. 
WWF arbejder på at sikre lemu
rernes levesteder overalt på øen, 
primært gennem det omfattende 
skovbevaringsprogram. • 

Plant skov på 
Madagascar 

WWF's projekter på Madagascar kræver hvert år store ressourcer 
for at kunne fortsætte. Det er ikke nok at starte projekter - de 
skal hele tiden følges op, og nye ideer skal føres ud i livet. Vær 

med til at hjælpe Madagascars befolkning til selvhjælp 

Madagascars be
folkning har brug 
for hjæ lp til at be
vare deres ø og 
dens enestående 
dyre- og planteliv. 
I disse år hører og 
ser de en masse 
om, hvordan de 
selv kan gøre noget for at få en 
bedre tilværelse, for at sikre deres 
børn en fremtid og for at bevare 
deres Ø grøn og frodig. 

Det skyldes ikke mindst det 
omfattende projektarbejde, som 
WWF Verdensnaturfonden udfø
rer i samarbejde med Madagas
cars myndigheder. Hele befolk
ningen er kommet på skolebæn
ken for at læ re, hvordan de selv 
kan gøre noget for at redde na
turen og denned deres egen eksi
stens på øen. 

Hjælp til selvhjælp 
Det er ikke nok at plante et en
kelt træ. Det vil hurtigt dø enten 

af udtørring, oversvømmelse eller 
simpelthen fordi det bliver ædt af 
en sulten ged. 

Men hvis man planter en hel 
lund eller en lille skov, ser det 
straks anderledes ud. T ræerne 
kan give hinanden læ og skygge, 
deres rødder kan opsuge store 
regnmængder på een gang, og det 
er lettere at beskytte træerne 
mod de sultne dyr. 

l artiklen på de fo regående si
der kan du læse om WWF's man
ge aktiviteter på Madagascar - og 
om den lille pige Veuvetienne og 
hendes kammerater, der hvert år 
planter træer. Vær med til at 
hjæ lpe Veuvetienne, for som 

hun siger: »Vi må 
plante ny skov. 
Når skoven forsvin
der, dør alting. Også 
menneskene.« 

Du kan være 
med til at give 
Veuvetienne og 
hele Madagascars 

befolkning en effektiv hjælp til 
selvhjælp. Benyt venligst giro
kortet, der er indheftet midt i 
bladet. Du kan også sende et be
løb på check eller på giro 5 00 20 
Ol. Mærk kuvert eller girokort 
»Plant skov«. 

Når du sender et bidrag, har du 
mulighed for at modtage en lille 
gave. Se girokortet for nærmere 
information. Gaver og bidrag til 
WWF kan trækkes fra i den skat
tepligtige indkomst (jfr. lignings
lovens paragraf 8A). Husk at 
skrive dit medlemsnummer på gi
rokortet - det står bag på bladet. 

• 



Sommer tilbud til medlemmer 

~~~l 

BOMULDS SKULDERTASKE 
Bomuldstaske med hank og ju
sterbar skulderrem. 2 rum, der 
begge lukkes med lynlås. 
Ca. 39x27x10 cm. 

3221 108-
Før kr. 178,- Nu ' 

Nu er det snart sommerferie, derfor giver vi 
et par ti lbud , t il medlemmerne. 

MAKE-UP TASKE 
Bomulds make-up-taske. Et rum 
med lynlås. Perfekt at have med 
.På rejse. 18x12x5 cm. 

3231 34-
Før kr. 64,- Nu ' 

NATKJOLE/T-SHIRT 
Dansk kvalitet. 100% bomuld. 
Elefant mor/ baby motiv. 
Str.: Large. 5841 

36 Før kr. 176,- Nu 1 ,-

Toilet taske i bomuld, med tre rum 
og lynlås. 15x13 cm. 

~~~~r. 85,- Nu 52,-
REJSESÆT For ren, sund hud. 
Dette sæt indeholder: 
150 ml Primula olie moisturiser, 
150 ml Singrøn (en regnskovs
plante), Skin Toner, 150 ml. Karse 
rense-lotion og 100 mg vegeta
bilsk sæbe. Produkterne er ikke 
afprøvet på forsøgsdyr. Det hele 
afleveres i en smart hessiantaske. 

3281 84 
Før kr. 114,- Nu ,-

JUNGLE T-SHIRT 
T-shirt med farverigt junglemotiv. 
Vaskes ved'60• . 

69 5901 -
Før kr. 99,- Nu ' 
Børnestørrelse: 116 cm, 128 cm, 
140 cm (Angiv størrelse på bestil 
lingskuponen. 

5881 Nu 49,-Før kr. 79,-

ARA-SWEATSHIRT 
Sort sweatshirt i 100% bomuld. 
Vaskes ved 60°. 
Str.: M, L, XL (Angiv størrelse på 
bestillingskuponen). 

8 5911 1 5-
Før kr. 285,- Nu ' 

PANDA INDKØBSTASKE 
Lavet af ubleget bomuld. 
Med ekstra lang skulderrem. 
Kraftig kval itet. 37 x 41 cm. 
5531 - Før kr. 62,-

Nu 32,-
~ 

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

1 Bestillingskupon 

l 
Udfyld bestillingskupon og send den til Pandabutikken, 

H.C. Andersens Boulevard 31, 1533 København V. 
1 Telefon 33 13 20 33 

Nr. Beskrivelse l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

O Indbetalt på giro 4 66 06 09 
O Vedlagt i check 
O Sendes pr. efterkrav + 15 kr. 
O Medlemsnr.: _____ _ 

l Navn: 

l Adresse: 

i PootoUby 

Anta l 

Porto 

i alt 

Pris 

24 .-
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Pas på 
kystfuglene 
Kystfugle i Danmark går en sær
lig vanskelig t id i møde : Somme
ren. Det skyldes de mange men
nesker, der i sommer-halvåret 
færdes netop i de områder langs 
kysten , hvor mange fugle yngler. 
Mennesker - og ikke mindst løse 
hunde- skræmmer fuglene og får 
dem til at forlade rederne. Ofte 
er resultatet, at ungerne dør af 
hedeslag eller af kulde . Derfor 
har WWF Verdensnaturfonden 
og Dansk O rnitologisk Forening 
sat skilte op ved ni kystlokalite
ter i landet. På skiltene opfordres 
publikum til at tage hensyn til 
fuglene og især til at undlade at 
bevæge sig ind i de områder, 
hvor fuglene yngler. O g så ind
skræpes det på skiltene, at hunde 
ifølge naturfredningsloven skal 
fø res i snor fra l. april t il l. sep
tember. Udover henstillinger in
deholder skiltene dog også oplys
ninger om fuglene og deres leve
vis, så publikum samtid ig får for
ståelse for den rekreative værdi, 
som fuglene også udgør. • 

Flere asiatiske 
løver 
Det eneste sted i verden, hvor 
der lever asiatiske løver, er i G ir 
reservatet i det vestlige Indien. 
Reservatet er på over 1.400 kva
dratkilometer, og bestanden af 
løver er nu oppe på 284 dyr, viser 
en nylig optælling. Det er en 
stigning siden den sidste opgørel
se i 1974, hvor der var 180. Den 
glædelige nyhed overskygges dog 
noget af, at løverne øjensynlig 
skaber problemer i de omliggende 
områder. 15 mennesker er blevet 
dræbt af løveangreb i de sidste to 
år. Løverne strejfer op til 40-60 

Rovdrift på 
velsmagende 
øgler 
Den grønne leguan er en de lika
tesse i Mellem- og Sydamerika , 
men rovdrift og ødelæggelse af 
dens levesteder har gjort den til 
en truet art. WWF og andre mil
jøorganisationer har nu flere ste
der startet et avlsprogram, hvor 
man i beskyttede områder opbyg
ger en bestand af grønne legua
ner. Æggene klækkes således un
der kontro llerede forho ld , og un
gerne kan sættes ud på steder, 
hvor der ikke drives jagt på de m. 
Man fo rsøger også at etablere na
turlige levesteder fo r dyrene i 
områder, som tidligere er blevet 
ødelagt . • 

Takaheen er 
reddet 
Den store new zealandske vand
høne, takaheen, ser nu ud til at 
være reddet. En overgang troede 
man , at arten var uddød, indtil 
nogle få eksemplarer blev fundet 
i en afsides, højtliggende da l i 
1948. Der blev dengang oprettet 
et beskyttet reservat for arten, 
hvor angreb fra rovdyr dog har 
været en stadig trussel mod den 
kraftigt byggede fugl, der ikke 
kan flyve. T akaheen er siden fun
det enke lte andre steder i New 
Zealand , og i de senere år er det 
gennem et intensivt avlsprogram 
i fangenskab lykkedes at øge an
tallet. T o nye bestande er etable
ret gennem udsatte fugle på øer
ne Maud og Mana. Det skønnes, 
at det samlede anta l takaheer nu 
er 260 mod blot 120 i 1983 . • 

Nye Ramsar
områder i 
Indien 
l 1990 føjede Indien yderligere fi
re vigtige naturlokaliteter til li 
sten over områder, der i henhold 
ti l Ramsar-konvent ionen kræver 
særlig beskyttelse. Indien har nu 
fo rpligtet sig til at beskytte d isse 
vigtige vådområder. Det gælder 
W ular-søen i Kashmir, Harike
søen i Punjab, Loktak-søen i Ma
nipur og Sambhar- søen i Raja
stan. De pågældende vådområder 
huser meget sto re bestande af 
sump- og svømmefugle, men tru
es af industrialisering og fo rure
ning. Ved at gøre dem t il Ram
sar-områder satser den indiske re
gering på at beskytte dem så ef
fekt ivt som muligt. • 

Kamelia-blomsten i fare 
Utallige plantearter udnyttes som 
nytte- og prydplanter. Fra de vil
de arter er fremavlet højtydende 
e ller særligt smukke dyrkede for
mer. En af d isse planter er en art 
kamelia (Camellia japonica), 
som er en busk med meget smuk
ke, røde blomster. Den vilde art 
vokser kun på nogle få øer i Det 
G ule Hav nær Kina. Den funge
rer som en vigtig gen-ressource i 
forbindelse med indkrydsning af 
gode egenskaber til den dyrkede 
form. Men den vilde art trues af 
udryddelse, fordi turister fjerner 
planten fra dens voksesteder. 
WWF stØtter nu et projekt, der 
bl.a. ved at oprette særlige reser
vater på øerne har t il formål at 
s ikre den vilde kamelia-blomst. 

• 

kilometer udenfor reservatet, 
hvilket tyder på, at områdets bæ
reevne er overskredet. Der er nu 
sti Ilet fo rslag om at skabe et an
det reservat, og overfø re løver fra 
G ir t il dette . Det sker både fo r at 
kunne kontro llere og mindske 
bestanden i Gir og samtidig for at 
nedsætte risikoen fo r, at en kata
strofe - f.eks. et sygdomsangreb -
kan udrydde hele verdensbestan
den, hvis den kun findes et en
kelt sted , som det er t ilfæ ldet i 
øjeblikket. • 

Den viUle slægtning til kamelia-planten har smukke, røde blomster- her 
focografere t i Kew Gardens i London. 

Chimpanser 
smittes af 
mennesker 
C himpansens meget nære slægt
skab med mennesket gør den 
yderst sårbar overfor vores syg
domme. Når lanelsbyer i A frika 
derfor rykker tættere på chim
pansernes levesteder, øges risiko
en for, at der overføres smitsom
me sygdomme t il dyrene. Aberne 

dør let af bronkitis og influenza, 
fo rdi de ikke har et immunforsvar 
mod disse sygdomme,. Den kencl
te ch impanse-fo rsker Jane Goo
clall har sammen med W WF ud
arbejdet flere redningsplaner for 
ch impanserne, der foruden risi
koen for smitte fra mennesker 
også udsættes for jagt - især på 
unger til unelerholdning og medi
cin-forsøg. Levestederne ind-
krænkes også, og i flere afrikan

ske lande er menneskets nænne
ste slægtning nu uddød. • 
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BREVKASSEN 
Skriv til Levende Natur, mær· 
ket •Brevkassen•. 
Spørgsmål vil blive besvaret 
af et panel af\VWF Verdens· 
naturfondens videnskabsfolk 
og eksperter. Spørgsmål, der 
ikke er plads til i bladet, be
svares personligt. 

Grøn bruger 
Er cigaretpapir klorbleget? 

Hvorfor har myndighederne her i 
landet ikke givet virksomhederne 
mulighed for - i lighed med pri
vate - at sortere papir til genbrug? 
Hvorfor har myndighederne ikke 
forlængst etableret sortering af af
fald på landsbasis? Hvorfor skal 
mit udtjente, strømslugende køle
skab helt til Århus for at jeg kan 
have en ren samvittighed med 
hensyn til genbrug af freon? 

De fleste mennesker er interes
serede i at gøre mere for miljøet 
end at købe sukker i brune papir
poser eller køre på blyfri benzin! 

Venlig hilsen 
Birgitte Christensen og Keld Petersen 

Bredagervei .?. ~ k' mr ... h 

Java-tigeren 
I den iøvrigt spændende artikel 
om tigeren i marts-nummerer af 
Levende Natur læste jeg, at Java
tigeren anses for at være uddød. 
Men på en ferie for to år siden på 
øen hørte jeg flere gange de lo
kale snakke om den store kar. 
For eksempel blev jeg flere 

/" 

Det er ikke altid let at være grøn 
forbruger! 

Om cigaretpapir: Det laves ikke 
af træcellulose, men af hørfibre. l 
ubehandlet tilstand er det brunt, 
men det bleges i en klorblegnings
proces ligesom papir. Tidligere gav 
processen anledning til omfattende 
forureninger af floder og søer (i 
USA), men i dag gøres der en stor 
indsats fra fabrikanternes side for at 

minimere forureningen. Men der 
sker stadig udslip ti! miljøet. 

Om /JajJir-sortering: Siden l. ja
nuar 1990 har kommunerne haft 
pligt ti! at indsamle aviser og ugebla
de fra private husstande i bysam
fund med over· 2000 husstande 
samt indsamle papir og pap fra kon
tor- og handelsvirksomheder. Det 
betyder faktisk, at der er masser af 
motivation for at sortere papir, og 
.mange gør det da ogsd - bl.a. fordi 
der betales mindre for afhentningen 
af sorteret papir. 

Om affalds-sortering: Ifølge lov
en skal kommunerne etablere af
faldsplaner, og mange steder funge
rer det ogsd. Prøv at henvende jer ti! 
jeres kommune og ryk for hand
lingsplaner. 

Om freon-genvinding: Det er -
som man siger - et godt spørgsmdl, 
og hvis l vil gøre noget i den sag, sd 
forlang CFC-genvinding over det 
ganske land. Hvis der er politisk op
bakning ti! en sddan genvinding, bli
ver den ogsd gennemført. 

Venlig hilsen 
Kjeld Hansen 

BæreDygtighed ApS 

kan se, at den meget aktive vul
kan er ved at komme i udbrud: 
Når tigrene forlader regnskoven 
på vulkanens skråning! 

Er det blot lokale myter, eller 
kan det virkelig passe, at der sta
dig findes enkelte Java-tigre? 

Nye urokser 
Jeg har engang hørt, at man har 
søgt at genskabe uroksen ved 
>>tilbage-avl<< fra tamkvæg. Er 
det lykkedes, og hvor kan man 
så se resultatet? 

Venlig hilsen 
Søren Møller 

Bakkegdrdsparken 6E 
7430 Ikast 

Uroksen er kendt fra 15 .-20.000 
dr gamle hulemalerier i S)•deuro
pa, og flere skeletfund viser, at 
den ogsd har levet i Danmark ef
ter Istiden . De sidste levesteder 

Venlig h ilsen 
Jesper Rovsing Olsen 

Gl. Kongevej 72B 
1850 Frederiksberg C 

gange advaret om, at der 
huserede tigre omkring 
Merapi-vulkanen nær 
byen Yogjakarta. En til
synelande troværdig 
vulkan-observatør beret
tede, at man havde fun
det tiger-spor 50 kilome
ter borte nogle uger før. 
Og andre fortalte - hel
digvis først efter at jeg 
havde besteget vulka
nen - hvordan de lokale 

Kunstneren H.Diller har tegnet dette af en ]ava-tiger, 
der var en af de ialt otte underarter af tigre. ]ava-tigeren var 
mindre end den bengalske tiger, som man kan se i f.eks. Kø
benhavns zoologiske have. 

ikke været observa
tioner af denne ka
rakter af ]ava-tige
ren i over 20 år, så 
derfor er det mest 
sandsynligt, at ]a
va-tigeren er uddød. 

Men i princippet 
er det muligt, at der 
findes enkelte tigre 

for uroksen var de store mellem
europæiske skove i 15oo-1600-tal
let, og den allersidste urokse blev 
dræbt i 1627 i Polen. Dermed ud
døde den vilde stamform til vore 
dages tamkvæg. 

Man har flere gange i n)•ere tid 
forsøgt at • genskabe« uroksen ved 
selektiv avl af tamkvæg-racer, der 
har primitive træk, som ligner 
uroksens mest. Det gælder f.eks. 
højlandskvæg og den kvægrace fra 
Camargue i Sydfrankrig, der bru
ges til tyrefægtning. Det er til dels 
l)•kkedes at fremavle noget, der 
ligner den oprindelige urokse i 
form og temperament . 

Det næ1meste 
sted, man kan se ek
semplarer af den nye 
urokse er faktisk Skd
nes Dyrepark i Sveri
ge. Den oprindelige 
urokse ergdet tabt for 
stedse. 

Venlig hilsen 
biolog Tommy Dyb

bro 

Vores forfædre jagede 
uroksen, og an s d den 
for så værdig en mod
seander, at de har af
billedet den i mange 
huler i Sydeuropa . 
Denne pragtfulde gen-

j giveise findes i Dor
~ dogne i det sydlige 
tf Frankrig. 

tilbage . F.eks. regnede man med, at 
kouprey-oksen var forsvundet i Vi
etnam, fordi den ikke var set siden 
afslutningen pd Vietnam-krigen for 
snart 20 dr siden . Alligevel har man 
for nyligt opdaget en lille flok okser i 
et øde regnskovsomrdde. 

På den anden side lever myterne 
om dyret længe efter , at d)•ret sidst 
er set. Det gælder f.eks . den ras
manske pungulv. Det formentlig 
sidste eksemplar af denne d)•reart 
blev skudt af en fåreavler i slutnin
gen af 19 30-erne . l ngen har foto
graferet pungulven siden da. Og in
gen videnskabsfolk har set den eller 
set spor af den . Alligevel er der 
hvert år folk, der mener at have set 
en pungulv pd T asmanien. 

Derfor er videnskabsfolk så tø
vende med at stemple en dyreart 
som uddød. 

Venlig hilsen 
redaktør Anne-Marie Mikkelsen 
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Fisk er godt 
Fisk er sundt for helbredet , og sil 
har naturen ogsil godt af, at vi 
spiser mange forskell ige slags fisk. 
Det letter presset pil enkelte , me
get populære arter som rødspæt
ter, to rsk og sild. Med den »bag
tanke<< at fil danskerne til at spise 
fle re forskellige slags fisk, udskrev 
WWF Verdensnaturfonden sam
men med Berl ingske Tidende en 
fiskeopskrift-konkurrence. Den 
blev en mægtig succes: 

Der kom ikke fæ rre end 1000 
lækre opskrifter pil sil u t rad itio
nelle fisk som lange, knurhane, 
løje, brosme, fjæsing, rokke, hav
kat og kulmule - for blo t at næv
ne nogle af dem. Første præmien 
- en re jse for to t il Portugal -
blev vundet af Vibeke Schrader i 
Sorø for en opskrift pil havtaske
medailloner med muslingsauce 
og kartoffelsouffle. El isa Dall i 
Dragør vandt anden præmie -en 
weekend for to pil Henne Kirke
by Kro. Tommy Nielsen i Hel
singør vandt rrediepræmie. 15 
deltagere vandt en pandabamse. 
O pskrifterne - der nok kan fil 
tænderne til at løbe i vand hos fi 
skespisere - har været bragt i 
Berl ingske Tidende. Udgifterne 
til vinderrejsen er dækker af Ber
lingske T idende og Frit idsrejser. 
De fem finalister i fiskeopskrift 
konkurrencen t i !beredte deres 
retter for dommerpanelet , der be
stod af fiskeriminister Kent Kirk, 
llw. formand for de københavn
ske fiskehandlere Ove Vester
mann, C ity 2 Fisk, køkkenchef 
Jan Pedersen , La Cocotte, mad
skribent pil Berlingske T idende, 
Lene Hannestad, og WWF Ver
densnaturfondens generalsekre
tær Lene W itte. • 

Panda-is 
Skulle sommervarmen blive for 
meget i den kommende tid, er 
det milske en god ide at snuppe 
sig en Panda- is fra Eventyr Is. 
Gør man det, støtter man samti· 
dig WFF Verdensnaturfonden, 
der filr 25 øre pr. solgt Panda-is. 
Isen - der har filet mange roser af 
WWF's is-smagnings-komite - er 
sammensat af vanille- og cacaois 
med chokoladeklumper. Den fils 
overalt og koster fem kroner. De 
penge, som WWF filr fra is-sal
get , gilr d irekte til naturbevarel
sesarbejde. • 

Miljø og 
rock 
WWF Verdensnaturfonden er 
sammen med en gruppe andre 
grønne organisationer med, nilr 
Roskilde-festivalen i lir løber af 
stablen. Det bliver i dagene 27.-
30.juni, og de grønne organisa
tioner har filet et telt, hvor der 
vil blive lavet en fælles udstilling 
med regnskoven som tema. Der 
vil ogsil være optræden i teltet . 

Besøg fra 
Baltikum 

• 

Truede 
kæmper 
O mkring 250.000 mennesker be
søgte udstilli ngen »De sidste 
kæ mper«, der blev vist i Tivoli i 
København fra december 1990 til 
og med marts 1991. Og for Iw er 
solgt billet blev der l krone til 
WWF's arbejde for de truede 
hvaler. Udstillingen viste nogle 

- fire fra h vert af de tre 
l2 baltere L tland og Litau· 
lande Estland, e k ·tn· . ·1 Danmar , 
en - besøgte~~~ der skaffede 
vireret af ' d op· 

' l alle udgifter un er 
penge tiD< 11 baltere er alle na· 
h oldet. l e . deres h jemlande, 
turforva tere t D n mark for at se, 
og de besøgte . a forvalter vo· 
h vordan vt pleJer og ammet for 
re naturomr11.dedr. PbreoJ·~~t i samar· 
b t blev u ar l 

esøge Sk • og Naturstyre • 
bejde med ov . B ø· 

der Miljøministenet . es 
sen un de forskellige naturotnr11.· 
gene l nemført med eksper· 
der blev gen Naturstyrelsen 

. f a Skov· og . 

af fort idens giganter - dinosaurer, 
sabelkatte og mammut. W WF 
var med pil udstillingen med en 
særudst illing med nogle af nuti
dens giganter - elefanter, næse
horn og hvaler. Udstillingens le
der, direktør T eit Ritzau, har 
overrakt en check pil 250.000 
kroner til WWF, og pengene vil 
gil til at gøre en indsats for nuti
dens kæ mper. • 

nse r d ' heder og orgam· 
og lokale n1yn tg l e balter· 

D udover ært 
sationer. er naturlovgivning 

ne ~ge~\';; den demokratise· 
med en 1 de rre baltiske 
ringsproces, som . a 

. nacur·vejlederen de I 2 baltefre o~ 
Pd Rømø fortalte statss.ko~nderel~;je der besøges af tusinder a tun· 
hedepleje og plantagednft ' et om , 

lande nu er inde \. 
srer. 
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Undtagen Ase 
N år man læser bogen >>Undtagen 
Åse<<, der er en samling af barske 
børnerim, kan man glæde sig 
over, at børnene trods den sorte 
humor. alligevel har bløde hjerter 
og varme fø lelser: De har beslut
tet, at overskuddet fra salger skul
le gå til ar redde næsehorn. Der
for har WWF modtaget 50.000 
kr. , som skal bruges til at flytte 
næsehorn fra områder, hvor de 
trues af krybskytter, til områder, 
hvor de kan leve i fred. De 
50.000 kr. går t il at betale nogle 
af driftsudgifterne til der beskyt
tede område samt til at flytte to 
og et halvt næsehorn ind i om
rådet! Så hvis nogen skulle have 
lyst t il at hjælpe med at få fly ttet 
flete næsehorn , er bidrag vel
komne på giro 5 00 20 Ol , mæ r
ket »Næsehorn«. Bogen »Undta
gen Åse« er udgivet af fo rlaget 
Amanda, og skabt i et samarbej
de mellem Tine Bryld og Pernille 
Kløvedal og lytterne på Dan
marks Radios »P4 i PI«. • 

Efterlysning 
Et af WWF Verdensnaturfon
dens medlemmer, Ib Henry Han
sen, Elmevej 10, 4140 Borup, ef
terlyser en krystalglasfigur af en 
moskusokse. Figuren er fremsril
let af et svensk firma, der gennem 
en 15-årig periode h vert år frem
stillede en figur af et dyr. Der 
blev lavet ca. 8000 stk af hver fi 
gur. For hver figur, der blev solgt, 
modtog WWF et beløb. Ib Henry 
Hansen har hele samlingen -
men mangler altså moskusoksen 
- og han er meget interesseret i 
at komme i kontakt med en mo
skusokse-e jer, der er interesseret i 
en overdragelses-forretning! • 

Naturens 
spisekammer 
ind i skolerne 
Som led i kampagnen »Biologisk 
Diversitet - Narurens Spisekam
mer« holdt WWF den 19. april et 
informationsmøde fo r ca. 110 
storkøbenhavnske fo lkeskolelæ
rere, hvor WWF gjorde rede fo r, 
hvad naturens mangfold ighed be
tyder for menneskets overlevelse 
på Jorden . Også WWF's omfar
rende undervisningsmateriale 
blev gennemgået med lærerne. • 

Otto er 
stadigvæk et 
næsehorn 
Alle, der har læst O le Lund 
Kirkegaards bog »Otto er et 
næsehorn« eller ser fi lmen med 
samme t itel ved, at næsehorn 

er nogle venlige dyr med en stor 
appet it - især på gardiner og 
bordduge. Men næsehorn kan 
også andet: De kan samle penge 
ind til ar redde sig selv for . WWF 
har lånt et næsehorn af stålpla
der, fremstillet af kunstneren 
Steffen Sch mell ing. Næsehornet 
- som naturligvis er blevet døbt 
Otto - har en indbygget penge
kasse i ryggen. Indtil midten af 

juni kan man møde Otto på 
Nørreport Station i København 
- her står han og minder kø
benhavnerne og andre rejsende 
om, at næsehornet er et truet 
dyr. Efter opholdet på Nørre
port station har Otto planer om 
ar besøge andre byer i lander. 
PS: Pengene, der bliver samler 
ind, går naturligvis til WWF's 
næsehorns-projekter. • 

;r· .... • j 3 
• ':). J: 

Næsehornet Otto er lavet af stålplader, der er svejset sammen. Kunseeren Steffen Schmelling fik lyst til at lave 
sit flotte værk, da han hørte om næsehornets situation . 

Gaver og 
bidrag 
P erioden 8 .12.1990-7.3.1991 

WWF Verdensnaturfonden øn
sker ar sige rak til alle bidragyde
re. Der er alene pladsmangel, der 
tvinger redaktionen t il kun at 
bringe oversigten over bidrag på 
500 kr. og derover til WWF's 
hjælpearbejde. Tak for hjælpen . 

Ny stØttekredskontrakt: 

Thorkild Errirzøe, 5 .000 pr. år. 

Gaver og bidrag: 
IFP Kursus 1.500, G isselfeld G odskontor 
2.500, Michael O lsen 3.000, Lars Jørgen· 
sen 1.500,Susann Brandt 2.500, Anders 
Wind Christensen 1.500, M. Snepr 1.500, 
Margit Rostgaard 1.500, Dansk Eldcntal 
3.000, Karin Andersen 1.500, O tto Høj
mark Andersen 3.000, Margit Christensen 
2.980, Else Skærbæk 1.500, Rcvision.scl· 
skabet v/Andcrs 600, Claus Bøgh Ander· 
sen 500, Irene Zoe Torp 580, T. Brok 580, 
A. Bj1lrklund 650, Mette K. Kristensen 
500, J. Buske Nielsen 550, Fam. Pedersen 
500, Kaj Johannesen 500, Birgit Jacobsen 
500, F~rup Sommerland 500, Kim Malou 
500, Boe Hansen 500, Roskilde og O megn 
Fugleforening 800, N .E. Andersen 500, El· 
se Tophøj 500, Ho rnsyld Købmandsgaard 
500, Elsebeth N ielsen ApS 500, Erik Car .. 

stensen 500, B. Diivcr 500, K.O . C hristen· 
sen 500, Barfod 500, Birgit Ødum 500, A l· 
lan T l1ltlin 500, O . Bommmer 500, Per Jo· 
hansen 500, Jmgen Borch·Jacobsen 500, 
Per Brogaard 500, Leif Bugge Johansen 
650, Sv>rcn Torndyb 600, Michael Hmsch 
500, Jan Hpybye-Comco 500, Carlsen· 
Langes legatstiftelse 2.000, Helle T hyregod 
Hansen 500, Henrik Henriques 500, Ester 
Larsen 500, H .K. Klub 16 .Århus 500, T u
borgfondct 375.000, Margrethe Jensen 
1.000, Flemming Larsen 1.000, Gerda Ax· 
clsen 500, Stener Færch 500, SeanFligilt 
9.000, Erik Westergren 900, Thomas 
Fromm 600, A nia & Ib HUekelkamp 1.000, 
Kurt Sprensen 500, Lotte T reschow 500, 
Kvindeligt Arbejderforbund Afd. 5 1.000, 
Alis Elsass 500, U . og V. Jacobsen 650, 
Specialarbejderforbundet Glostrup Afd . A 
500, Anne Mette Bay-Smidt 5.000, lllum 
Fondet 10.000, O le Ebbe Andersens og 
Gertrud Andersens Familielegat 5.000, 
Nyborg Plast 25.000, Karen Kriger-Fonden 
200.000, Gilleleje Gulvbelægn ing 500, In· 
ge Hansen 500, Susanne Jensen 500, Ver
ner Lynge Jacobsen 500, Hanne Thorn· 
dahl 500, Lykke Pedersen 500, Ruth Baun· 
gaard 500, Alice Møller 500, 7. y, Rung· 
sted Private Skole 5 10, Hanne B. Christi· 
ansen 500, Kvindeligt Arbejderforbund 
Lyngby 5.000, Lene Holm Andersen 600, 
Preben V. Larsen 600, Fælleselevr~det i 
Hasle" 1.668, Søren Weinreich 2.000, 
Helle Bihler 800, Esbjerg Dentallaborato· 
rium 500, 9. klasse Bjcrgb)•-Mygdal Skole 
1.500, Tica 600, Bjarne Rasmussen 530, 
Elevrådet Syd\'estfyns VUC 1.565, HK· 
U ngdom København 1.000, 13cnte Kj1;lbyc 
500, Kenneth Hermansen 600, Doris 
Svendsen 500, Holbæk Fugleforening 910, 
M. Schantz 2.000, Merete Bpg Hansen 
800, Dansk T ypograf Forbund H illerød 
500, Ruth Rasmussen 500, Peter Ibsen 

Bank 650, Yvonne Hansen 600, Fru H. El· 
gaard 500, T orben Rpnje 500, Johnna 
Thomsen 1.000, Karen Plcsner 500, 13cnr 
Urban Sørensen l.080, Flc1nming Levy 
500, Hans S. S~>rcnscn 500, Karen Eber· 
hardt Henriksen 500, G fK Dannmrk A/S 
600, H Schoubye 500, Ulrik Dall 1.300, 
Pta Snirup 700, Cook Group Europe 800, 
Kathe Buchholz 600, Koefoed-Larsen 700, 
Erik Chnsrenscn 500, Eskil Arentoft 
1.000, Dea Fog 1.300, Else Broundal 500, 
A nnelise Lindhard 700, D. & G . Justesen 
850, S1'<cn Saxmose Nielsen 700, Troels 
T vedehrink 680, N:~sgmml Agerbrugsskole 
960, A IM Rcs~arch 1.060, Landsforen in· 
gen for Socialpædagoger 5.000, Faxehus 
Efterskole 500, Poul Erik Sundstrup 620, 
Dansk Management A/S 1.000, Ole Kor
num 1.300, Lise Lotte C hristensen 600, 
Hanne og Johannes W ilhjclm 2.000, Carin 
Boutrup 600, Erik Gra,·esen 500, Hærens 
Konstabel· & Korporalforening 750, Iwan 
A. Paluszcwski 500, Carl Johan Winther 
1.300, Krist tan Nwgaard Pedersen 680, 
Fagforen ing for Mekanik og Elektronik 
500, Torben Jensen 500, Ella Koch 500, 
Metal Afd. 6 500, Leo F. Christensen 600, 
Jørgen Christensen 500, Lars Voulund 
600, j ens Vcsclsky Pedersen 1.000, DUI 
Leg og Virke 3.000, Rigmor og Knud \Vie· 
demanns Legat 200.000, Majbri tt Dchli 
800, Jesper Petersen 500, Per Stausholm 
600, FOC Medarbejdere 1.000, M id t bo 
A/S 500, Danida 75.000, Novotex A/S 
5.000, Arbejdernes Fællcsorganismion 
500, Jens Magensen 600, Inga Hjclmar 
1.000, Else Sprenscn 580, T ina Henriksen 
600, Lena W ied 2.000, Henrik Rcrg N issen 
500, Aage Da"idscn 100.000, Lise Laurit· 
zen 600, HK Klubben v. Birgit Wood 
10.000, Peter Bodin 1.200, Kvindeligt Ar
bejderforbund 25.000, C laus David Nicl
sen 500. • 
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Naturen er taber i vores krige 
Død og menneskelig lidelse er 
altoverskyggende, når situatio
nen i Mellemøsten vurderes. Selv 
om krigsha11dlingerne forlængst 
er afsluttet, er vi rkningerne kun 
alt for nærværende - og det gæl
der også omfanget af de miljøska
der der er sket. WWF har haft en 
ekspert i Golfområdet, og hans 
vurdering er klar: Der er behov 
for en international indsats, hvis 
katastrofen skal begrænses 

Røgen ligger som et kvælende 
tæppe over srore områder, det er 
mørkt midt på dagen, og regnen 
er sort af tjære. Langs kysterne 
skyller oliemættet vand op på 
sandet, og fugle og havpattedyr 
lider en ynkelig død, indsmurt i 
olie og tjære. Livet på koralreve
ne forsvinder, fiskene vender bu
gen i vejret, og befolkningen står 
uden mad og muligheder for at 
tjene penge. 

Når det endelige regnskab over 
krigen i Golfen en dag skal gøre 
op, er en ting helt sikker: Natu
ren er blandt de helt store tabere. 
Og når miljøet lidersåsror skade, 
som det er tilfældet i Golfen, 
rammer det mennesker, dyr og 
planter hårdt. 

Luftforureningen 
- Over 650 olie- og gasbrønde 
var i brand, da slukningsa rbejdet 
gik i gang. Vi regner med, at det 
betyder en tilførsel af 10.000 tons 
svovld ioxid til luften daglig, siger 
dr. Andrew Price, WWF-eksper
ten, der har været i området for 
at vurdere omfanget af miljøska
derne. En tilførsel af svovldioxid 
på 10.000 tons svarer til 15 gange 
Danmarks daglige svovldioxid
foruren ing. 

På kort sigt er der tale om en 
voldsom forurening, der bl.a. har 
sænket dagtemperaturen med 10 
grader celsius i Kuwait. På læn
gere sigt kan denne forurening få 
vidtrækkende konsekvenser også 
for nabolandene. Det vil bl.a. 
ske, efterhånden som den forure
nede luft stiger op i de højere 
luftlag. Området er kendt for in
version, dvs. at de nederste luft
lag virker som et slags loft. Men 
det vil ikke »for ev igt<< forhindre 
forureningen i at stige til vej rs, 
udviklingen forsinkes blot. 

- Det er vanskeligt at forudse, 

Det er vanskeligt og farligt at slukke de brændende olie- og gasbrønde. 

hvornår forureningen vil brede 
sig, og hvilket omfang den vil få. 
Der bør iværksættes en daglig 
måling af graden af forurening i 
de forskellige luftlag. Resultater
ne af disse målinger bør løbende 
gives til de omkringliggende lan
de. 

- Y deriigere bør der foretages 
øjeblikkelige vurderinger af om
fanget af forureningen fra atoma
re anlæg og kemiske våbenanlæg 
i Irak. Forureningen - radioaktiv 
stråling og giftstoffer - fra disse 
kan få en omfattende betydning 
for livet i området, hvis de spre
des via fødevarer og drikkevand, 
siger dr. Andrew Price. 

Havforureningen 
Olie fra udslippet i Den persiske 
Bugt dækker omkring halvdelen 
af den Saudiarabiske kystlinie i 

Dr. Andrew P1·ice, WWF Verdens
naturfonden, i et af de olieforurene
de k)'Stomr&ler langs Golfen. 

Golfen, og omkring 95 pct. af ky
sten er i større eller mindre grad 
forurenet af olieudsl ippet. Også 
koralrev er påvirket. 

Hårdest ramt er de store reje
dambrug og lavvandede, kysmæ
re områder med søgræs-vegeta
tion - som er meget vigtige gy
depladser for en stor del af bug
tens fiskebestande. Det vil i høj 
grad ramme befolkn ingerne langs 
kysterne, der lever af erhvervsfis
keri. Deres muligheder for at fiske 
vil være ødelagte i mange år 
frem. 

De~uden er fugle, søkøer og 
havskildpadder meget hårdt ram
te. F.eks. er øen Karan, der har 
nogle af regionens vigtigste yng
leDinråder for fugle og havskild
padder, delvist forurenet af olien. 

Det er hidtil lykkedes at holde 
afsaltnings-anlæggene - der for
syner srore dele af befolkningen 
med ferskvand - frie ved hjælp af 
flydespærringer. 

Flere steder arbejder menne
sker i døgndrift for at samle olien 
op og deponere den midlertidigt i 
huller i sandet. Arbejdet er far
ligt, for irakerne minerede store 
kyststrækninger, og mindst en 
person er blevet dræbt af en ned
gravet mine. 

Dr. Andrew Price mener, at 
der er stærkt behov for interna
tional hjælp i området, hvis den 
helt store katastrofe skal undgås. 

-Opsamling af olien i Golfen 
må have første priori tet. Hvis oli
en først får lov at synke til bunds, 
vil den forskubbe den økologiske 
balance i hele den lavvandede 
Persiske Bugt i mange år frem. 
Det vil betyde en katastrofe for 
livet i havet - og for menne
skene langs kysterne, der jo i høj 
grad lever af havets ressourcer. 

- Det må være en opgave for 
f.eks. EF-landene at lave en koor
dineret indsats i Golfen for at af
hjælpe de miljømæssige konse
kvenser af krigen, siger dr. An
drew Price. 

WWF Verdensnaturfonden og 
IUCN, Den Internationale 
Union for Naturbevarelse , har 
sammen udarbejdet en række an
befalinger til en plan for opryd
ningsarbejdet i den krigshærgede 
Golf-region. • 
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- Jo, jeg var i Grønland engang i 
18 dag'e. 

Ø jnene får dette intense, men 
meget fjerne blik. Det er helt tyde
ligt, at det grå, tidlige forår i Valby 
forsvinder og i stedet dukker bille
der af uendelige ødemarker og is
bjerge op for det indre blik. Nøgne 
fjelde og frodige dale. 

Der er ingen tvivl: Endnu en 
dansker er blevet ramt i hjerteku
len af mødet med den arktiske na
tur. • 

Han hedder Mikael Jarnvig, og 
han er kendt af alle trofaste seere 
af DR's T V-Avis. Her plejer han 
på underholdende vis at forklare 
os alle, hvordan det egentlig fo r
holder s ig med vej ret i og om
kring Danmark. 

- Vi var fire mand deroppe -
og ingen tvivl om, hvor »derop· 
pe« er - for at etablere en auto
matisk vejrstation ved U pernavik 
i Nordgrønland. Det var i august. 
Det var vidunderligt. Umiddel
bart efter besøget deroppe tog 
min kone og jeg på ferie sydpå. 
Og så sad jeg der i solen ved Mid
delhavets blå hav og fo rsøgte at 
kalde min sjæl hjem fra Grøn
land. Det tog lang tid at komme 
mig oven på den tur! 

- Sidenhen har mange af mine 
venner spurgt, hvorfor naturen 
deroppe gjo rde så stort et indtryk 
på mig. Og jeg plejer at svare, at 
det har noget med de srore af
stande, det uberørte , naturens 
utæmmethed at gøre. Jeg mener, 
fo lk har været i Norge, og så 
sammenligner de med det. Det 
kan man faktisk ikke: Men hvis 
man fo restiller sig, at man skrum
pede ind til l centimeters højde 
og så blev sendt til Norges fjelde 
- så ville man nok få lidt den 
samme fornemmelse af storslået
heden. 

Mikael Jamvig har et solidt 
fo rhold til naturen: Han var spej
der, fra han var Il år til han var 
17 år, og begge hans forælare var 
spejder-ledere. 

- Måske er det den baggrund, 
der gør, at jeg godt kan lide den 
måde, WWF arbejder på. En 
langsigtet, fornuftig måde at se 
mennesket og naturen på. Ikke 
noget med forhastede kampag-

Naturen har 
brug for hjælp 

Nawren i al dens storslåethed bet)•der noget for Miknel Jamvig - ogsd selv 
om det ikke er hver dag, han har sd god en udsigt. som pd dette billede. 

ner, som gør mere skade end 
gavn. 

-Jeg er enig med WWF om, at 
det handler om bæredygtighed. 
De mennesker, der lever nu, skal 
jo nok komme gennem tilværel
sen uden at se naturen helt øde
lagt. Men hvad med de kommen
de generat ioner? Mange menne
sker har en underlig lev-stærkt
dø-ung-mentalitet, og det er d i
rekte skadeligt. 

-Vi har et ansvar overfor Ska
beren: Hvis ikke vi kan forvalte 
kapitalen (naturen), hvordan 
skal fremtidens generationer så 
kunne leve af renterne? Vi har 
lov til at bruge naturen -den er 
jo ikke hellig - men vi har ikke 
lov ti l at opbruge den. Deri ligger 
menneskets fo rvalteransvar. 

- Fremtiden ? Jeg er sådan set 
ikke så bekymret for naturens 
fremtid i vores eget lille land. Vi er 
i det mindste opmærksomme på 
problemerne. Men globalt set kan 
det gå helt galt. Så længe udvik
lingen i mange lande i høj grad er 
styret af kolde mennesker, der kun 
er ude på at skrabe til sig - på na
turens bekostning - er der gnmd 
til at nære frygt for fremtiden. 

- Derfor tror jeg også, at en or
ganisation som WWF er nødven
dig og god til at gribe fat i pro
blemerne og gøre noget ved dem. 
Selv om det tager tid, så er det 
den rette vej! • 

Mikael jamvig er kendt af 
næsten alle danskere for sine 
rappe bemærkn inger, der kæ
der TV-Avisens nyheder og 
dagens vejrudsigt sammen. 
Han er 36 ~r , fød t og opvok
set i København. Uddannet 
meteorolog i 1976 og siden fe
bruar 1988 t ilknyttet Dan
marks Radio. l første omgang 
i forsøgsordningen med en 
udvidet Søndags-Avis og si
denhen den daglige TV -Avis. 
Han er gift og bor i Valby. 
Han er glad for sin formidler
rolle som »vejr-profet«. • 


