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LEVENDENATUR 3 
W W F 

Det mener WWF Verdensnaturfonden: 

Jorden er vores 
fælles ansvar 

De globale miljø-problemer kan kun 
løses, hvis vi a lle er indst illede på at gøre 
en samlet indsats fo r at skabe en ren og 
sund verden. A lle kræfter i samfundet: 
Regering, erhvervsliv, private organ isatio
ner og frem for alt det enke lte menneske 
må gå sammen om opgaven . 

Siden WWF Verdensnaturfonden 
blev opre tte t for 30 år siden har vi arbej
det for at bevare truede dyr og planter og 
deres levesteder. Vi h ar opnået mange go
de resultater af dette arbejde : Den ind iske 
tiger er i fremgang, hvalerne er fredet og 
næsehorn er beskyttet i nye nat ionalpar
ker. Og der er mange flere eksempler. 

Men efterhånden er det blevet stadig 
mere klart, at naturen ikke kan reddes 
alene i beskyttede områder. Verdens pro
blemer hæ nger uløseligt sammen , og de 
stø rste trusler mod naturen kommer fra 
menneskets stigende aktivite ter uden for 
de fredede områder. 

For 10 år siden , i 1981, udsendte 
WWF Verdensnaturfonden bogen »Oasen 
i Rummet«, hvor vi forsøgte at »skabe op
mæ rksomhed om de dystre perspekt iver, 
der tegner sig for naturens globale frem-

Geparden - den 
konfliktsky dræber 
Geparden er verdens hurtigste 
dyr, men det ser den ikke just ud 
til at væ re her, hvor den lige er 
vågnet efter en lur i micldagsvar· 
men. Læs om geparden på side 
IO- l l. 

tid <<, som H KH Prins Henrik skrev i sit for
ord til bogen . 

H er fo rtalte vi om klimaforandringer, 
foruren ing af havene, øde læggelse af regn
skovene osv. Vi påviste samtid ig, at disse 
problemer kun kan løses, hvis vi standser 
væksten i folketal og ressourceforbrug. 

Siden da er mange flere mennesker blevet 
opmærksomme på problemerne. Der tales 
meget om »bæ redygtig udvikling<< og »bæ re
dygtig udnyttelse« af ressourcerne, men de 
grundliggende problemer er langt fra løst. 

W WF Verdensnaturfonden har derfor 
nu taget tråden fra >> Oasen i Rummet « op i 
en ny stra tegi for 90'erne, hvor vi paraller 
med vores indsats for de udryddelsestruede 
dyr også v il arbejde på a t formindske fo rure
ning og overfo rbrug af naturens ressourcer. 

Samtid ig har vi sammen med IU CN, 
Den In ternationale Naturbevarelsesun ion 
og UNEP, FN's Miljøprogram, udarbejdet en 
handlingsplan, der giver d irekte anvisninger 
på, hvordan alle kan være med til at sikre en 
fremtid for natur og mennesker på Jorden. 

Læs om WWF's n ye strategi og om 
handlingsplanen »Væ rn om Jorde n<< på side 
4-7. • 

WWF - W orld Wide Fund fo r N ature- er en privat og uafh æ ngig international miljøorganisation, som 
arbejder for at løse g lobale natur- og miljøproblemer. WWF har afdelinger i 28 lande, og WWF Verdens
naturfonden er den danske afdeling. Formålet med WWF's arbejde er at bevare naturens mangfo ld ighed 
(den biologiske diversitet), at sikre at udnyttelsen af naturens ressourcer sker på en bæredygtig måde og at 
bekæ mpe forurening og unød igt forbrug af ressourcer og energi. 





Af Malene \XIiinblad 

D er er sammenhæng mel
lem naturbevarelse og 
bekæmpelse af forure

ning. Det slog WWF fast allerede 
i 1980 i bogen »Oasen i Rum
met«. Forurening som trussel 
mod natliren og menneskets 
O\·erlevelse på Jorden er blevet et 
stad igt mere omfattende pro
blem. Derfo r vil WWF nu styrke 
indsatsen mod foruren ing og 
overfo rbrug af ressourcer og ener
gi. Denne indsats skal være led i 
den helhedsplan lægning, der skal 
føre til en bæredygtig udvikling. 

Både herhjemme og i in terna
t ional sammenhæng har WWF's 
indsats i de seneste 30 år bidraget 
til, at mange internationale kon
ventioner om bl.a. stop for fangst 
og handel med truede dyr er ble
vet vedtaget og gennemført. 

Ændrede miljøproblemer 
WWF Verdensnaturfonden har 
h idtil været mest kendt fo r ind
satsen for beskyttelse af truede 
dyrearter og deres levesteder. 
Kampen for pandaer, hvaler, od
dere og elefanter er velkendte ek
sempler på dette arbejde. Trusler
ne mod disse dyr og mange andre 
med dem har traditionelt været 
krybskytteri, fangst og ødelæggel
se af levesteder f.eks. ved fæld
n ing af skov og inddæmning af 
vandløb og søer. I dag udgør for
urening også en alvorlig trussel. 

Et andet højt prioriteret områ
de har været at skabe forståelse 
for en bæredygtig udnyttelse af 
ressourcerne, især i den tredje 
verden. Generelt set kan den 
menneskelige aktivitet dog langt 
fra siges at være bæredygtig hver
ken i de industrialiserede lande 
e ller i den tredje verden . 

Mange af naturens ressourcer 
vil sandsynligvis inden for en 
kortere eller længere årrække 
være opbrugt eller udryddet. Det 
gælder energikilder som olie, kul 
og natllrgas, samt utallige dyr og 
planter. A ndre ressourcer kan 
ikke nå at genskabes i den takt, 
vi bruger dem. Det gælder f.eks. 
den tropiske regnskov og havets 
bestande af fisk og andre ressour
cer. Desuden medfører udnyttel
sen af naturen store mængder af
fald og denned forurening. WWF 

\VWF arbejder for ae bevare na
turen. Fordi vi har brug for den, 
og fordi naturen skal have lov at 
eksistere for sin egen skyld . 
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Verdensnaturfonden vil fortsat i 
samarbejde med andre organ isa
tioner og myndigheder verden 
over søge at løse d isse problemer. 

En bæredygt ig udnyttelse af 
ressourcerne bør indebære krafti
ge reduktioner i mængden af af
fald. En mere effektiv udnyttelse 
og genbrug af ressourcerne ,·il be
tyde, at de ikke bliver opbrugt så 
hurtigt, og at der vil dannes min
dre mængder affald, hvorved mil
jøet skånes. En indsats for at 
mindske affald og forurening er 
derfor en uomgængel ig del af ar
bejdet fo r en bæredygtig udvik
ling. 

- fremme tiltag til at formindske 
forureningen, og affa ldet fra 
udvindingen og forbt:uget af 
ressourcer og energi 

WWF 'V'erdensnaturfonden vil 
udnytte sin rækkevidde og gen
nemslagskraft som international 
o rganisation til at skabe d ialog 
mellet)l forskellige nat ioner og 
organisationer og påvirke beslut
ningst~gere . 

Den nye strategi betyder ikke, 
at opmærksomheden omkring 
rruet natur og truede dyr ophører, 
men at WWF's stOre viden på 
dette område vil indgå i sammen-

Naturen gør vores liv rigere, uanset hvor i verden vi bor. 

Den nye strategi 
Det er nødvendigt med en mål
rettet og bred arbejdsindsats, hvis 
vi vil imødegå den nuværende 
udvikling, som føre r til en stigen
de ødelæggelse af planeten . Der
for har WWF Ve rdensnatllrfon
den på internationalt plan fast
lagt en ny strategi, som betyder 
en forstærkning af den hidtid ige 
indsats, og som noget helt nyt 
inddrager forureningsområdet. 
WWF vil herefter koncentrere 
indsatsen om at: 

- bevare diversiteten af arter, ge
ner og økosystemer 

- sikre at udnyttelsen af de for
nyelige naturressourcer er bæ
redygtig både nu og på langt 
sigt 

hænge, der lægger endnu mere 
vægr på helheden. 

Biologisk diversitet 
Naturens mangfoldighed, også 
kaldet den biologiske d iversitet, 
sikrer ikke alene spændende og 
varierede naturoplevelser. I natli
ren findes de vi lde slægtninge til 
mange af de planter, vi bruger til 
daglig. Der gælder mange korn
sorter og frugter. Der er adskillige 
eksempler på, at vores høj t for
ædlede afgrøder er blevet ramt af 
sygdom. Men de er igen blevet 
modstandsdygtige ved at b li ve 
krydset med den pågældende vil
de art af planten . /\'lange kendte 
og ukendte arter er i fa re fo r at 
blive udryddet - endnu inden de
res egenskaber er undersøgt. 

WWF 

l arbejdet for at sikre den bio
logiske diversitet verden over 
kan WWF Verdensnaturfonden 
trække på mangeårige erfaringer 
både omkring enkelte dyre- og 
plantearter og med at redde især 
regnskove og vådområder. 

WWF vil fortsætte og intensi
vere den kampagne for bio logisk 
diversitet, som blev omtalt i 
martsnummeret af Levende Na
tllr. WWF Danmark støtter i den 
forb indelse fem projekter i rredie 
verdens lande. 

Her i landet vil WWF Ver
densnatllrfonden gå ind i arbej 
det fo r reduktion af brugen af pe-

sticider i landbruget . Regeringens 
handlingsplan fra 1986 budgene
rede med en 25 pct. nedgang i 
1990. Dette mål er kun delvist 
nået. WWF mener, at en reduce
ret brug af pest ic ider vi l forøge 
den biologiske divers itet . Vi vil 
derfor arbejde for en revideret og 
forstærket handlingsplan vedrø
rende brugen af pesticider. 

Bæredygtig udvikling 
WWF og IUCN lancerede begre
bet >>bæredygtig uckikling"i 
1980. Der skete i rapporten 'Na
tllrbevare lse - en verdensstrare
gi'. Det var imidlertid først med 
udgivelsen af Bruneidand-kommis
sionens rapport »Vor fælles frem
tid« at ordet bæredygtighed kom 
på alles læber og bidrog til ar åbne 
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WWF 

offentlighedens og beslutningsta
gernes øjne for de globale proble
mer, verden står ove.for. 

Den nye· situation gør, ar der er 
skabt er bedre internationalt for
handlingsfo rum, som WWF vil 
udnytte ved at forstærke indsar
sen for internationale aftaler om 
ar beskytte naturen. 

Hvis kommende generationer i 
udviklingslandene skal have mu
lighed fo r ar nærme sig en an
stæ ndig levestandard, er der nød
vendigt, at vi alle begynder at 
udnytte naturen på en bæ redyg
tig måde. 

WWF har i mange år arbejdet 
med at skabe bæredygtig udvik
ling i u-landene. I løbet af det se
neste par år er der indledt et sam
arbejde med Danida, som nu 
stø tter to projekter i Afrika om 
bæredygtig udvikling. I Air Tene
re i Niger drejer projektet sig om 
at lave en helhedsplanlægning 
for området, der dels skal s ikre en 
bæredygtig udnyttelse af det sår
bare ørkenområde, dels sikre no
madernes livsgrundlag bl.a. ved 
at skabe bedre afsætningsmulig
heder for deres varer. 

»)unglevagt for A mazonas« er 
et eksempel på arbejdet med an
dre o rganisationer. Pacaya-Sami
ria er et beskytter naruro rmåde i 
Peru ca. halvt så stort som Dan
mark. Her forsøger man i samar
bejde med lokalbefolkningen at 
opnå en bæredygtig udnyttelse af 
områdets ressourcer ved hjæ lp af 
udvikling af bæredygtigt fiskeri, 
beskyttelse af dyre- og plantearter 
samt kontrol med krybskytteri. 

Den største trusse l mod områ
det kan blive de påviste o lieres
sourcer, som o lieselskaberne øn
sker at udnytte. O lieboring kan 
medføre en ødelæggelse af de na
turmæssige værd ier. Projektet i 
Pacaya-Samiria kan derfor bl ive 
et eksempel ,på, at selvom det 
lykkes at stoppe krybskytteriet og 
lave bæredygtig ressourceudnyt
telse m.m., løser det ikke a lle 
problemer. Det er en af grundene 
til, at det er nødvendigt, at 
WWF forholder sig til miljøpro
blemer og medvirker til at be
kæmpe forurening. 

Bekæmpelse af 
forurening 
Den industrielle produktion ska
ber store mængder affald i form 
af røg, spildevand og fast affa ld, 
som spredes over store områder i 
jord, vand og luft. I mange tilfæ l
de betyder det, at vækstbetingel-

serne for planter og dyr forringes 
og øde lægges drastisk. 

Der er især de industrialiserede 
lande, som er årsag til forurenin
gen, da størstedelen af produktio
nen og fo rbruget foregår her. For
ureningen bliver dog ikke i de 
lande, som er årsag t il den . Den 
er grænseoverskridende. 

Især luftforureningen har nået 
et omfang, som ikke bare skaber 
store regionale miljøproblemer 
som f.eks. skovclød, men også kan 
medvirke til en varig ændring af 
der globale klima. Ozonlager er 
ved ar b live nedbrudt på grund af 
brugen af CFC, freongasser. Af-

WWF har fdet 
oprettet stød
pude-zoner 
omkring natio
nalparker og 
støttet jord- og 
skovbrugspro
grammer, sd 
lokalbefolk
ningen kan læ
re at d)•rke fø
devarer. Alle 
har glæde af 
en bæredygtig 
udnyttelse af 
naturen. 

brænelingen af fossi le bræ ndstof
fer og regnskov truer med at ska
be en forøget drivhuseffekt, som 
kan medføre æ ndringer i det glo
bale klima med uoverskuel ige 
konsekvenser til følge. 

Dette kan tvinge os til en æ n
dret levevis, men vil især true ek
sistensgrundlaget for de utalt ige 

1planter og dyr, som ikke kan til
passe sig de ændrede forhold. 

WWF Yil arbejde for, ar der 
ved miljø- og udviklingskonfe
rencen i Brasi lien i 1992 vedtages 
en konvention med bindende 
mål og tidsrammer for reduktion 
af kulelioxid og andre drivhusgas-

ser, samt m d isse aftaler holeles af 
alle lande. WWF fortsætter des
uden sin indsats for en bæredyg
rig udnyttelse af regnskoven bl.a. 
for ar undgå afbræ nding af skov, 
som forværrer drivhuseffekten. 

Udviklingslandene bliver ofre 
son eper i diskussioner om miljø 
og udvikling. 1\ lange af de råva
rer, der bruges i den ves ri ige ver
den, udvindes i u-landene. Det 
betyder ofre lokal forurening og 
øde læggelse af naturområder. På 
grund af u-landenes dårlige øko
nomi er de afhængige af til sta
dighed ar sælge alle de produkter, 
de rige lande vi l aftage, selv om 
der medfører neelbrydn ing af res
sourcer og øget fo rurening. Des
uden er udviklingslandene inter
esserede i hurtig økonomisk 
vækst på grund af den store fat
t igdom. Dette vil uundgåeligt 
medføre større udslip af bl.a. de 
stoffer, der føre r til en forøger 
drivhuseffekt. 

Udfordringen i den kommende 
t id er derfor i høj grad bådt: ar 
opnå global reduktion af affalds
stoffer samticl ig med en sikring af 
en økonomisk og bæredygtig 
vækst i u-landene. • 

Vi vil hellere leve med vores affald 
end give afkald pd vores uhæmme
de overforbrug. Den gdr ikke i 
fremtiden. 
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Værn om Jorden 
Verden har set mange planer, strategier og erklæringer om miljøforbedringer gennem de 

senere år. Hvis naturens og miljøets tilstand på Jorden afspejlede mængden og ordlyden af 
alle disse papirer, ville det slet ikke stå så ringe ti). Men Verdens miljø har det faktisk 

dårligt. De grundlæggende miljøproblemer er simpelthen ikke løst endnu, og vi har knap 
nok taget fat på dem. På trods af alle vore erklærio'ger, dokumenter, planer og strategier 

Af Povl Heegaard 

E rklæringcr, dokumenter, 
planer og strategier i sig 
selv er altså ikke nok til ar 

løse Jordens miljøproblemer. 
Hvorfor kommer WWF Verdens
nawrfonden så med endnu en 
strategi, »Værn om jorden« ! 

Strategien er udarbejdet af tre 
velkendte mi ljøorganisationer, 
nemlig Den internaLianale Na
turbevarelsesunion, IUCN, FNs 
Miljøprogmm, UNEP, og WWF 
Verdensnaturfonden. 

"Værn om Jorden« adskiller 
sig fra tidligere udspi l ved at være 
konkret. Den er en kortfattet, og 
frem for alt præcis strategi, der 
afsnit for afsnit giver en analyse 
af problemerne, og af de handlin
ger, der skal til, hvis det skal lyk
kes menneskeheden at leve in
den for de rammer, Jo rdens bære
evne sætter for os. Samtidig sæt
ter strategien konkrete tidsram
mer for alle tiltag. 

»Værn om jorden« minder 
næ rmest om en kogebog. Den 
beskriver alle rettens ingred ien
ser, hvilke mæ ngder og kvaliteter 
der skal til, og den giver præcise 
anvisninger på, hvor længe hver 
af rettens dele skal koge med i 
gryden. 

Fælles ansvar 
Det er-smntidig vigtig L, at •• Værn 
om Jorden « henvender sig til al
le. Vi må alle forpligte os til at 
medvirke i arbejdet for Jo rdens 
fremtid, ellers nytter det ikke no
get. Det er jo ikke helt forkert, at 
de vigtigste miljøbeslutn inger 
træffes af det enkelte menneske, 
når han eller hun beslutter sig 
for, hvordan huset skal indrettes, 
eller hvad der skal købes ind til 
middag. 

Mi ljøproblemer er globale. Vi 
er fælles om dem. Verden er ble
vet for lille til national-egoistiske 
standpunkter. Menneskets eks
pansion på naturressourccrnes 
bekostning har simpelthen givet 

os problemer, som kun kan l0se• 1 

et forpligtende internationalt 
fællesskab. 

Nogle vi l måske sige, at vi ikke 
har råd til at beskæftige os med 
de globale problemer. De hjem li 
ge udfordringer som at mindske 
arbejdsløsheden, betale af på ud
landsgælden og reducere statsun
clerskuddet, kræver alle vore res
sourcer. Men sandheden er, at vi 
slet ikke har r11d til at lade være 
med at gøre en helhjertet indsats 
for verdens miljø. 

Vi har råd 
Som et af verdens rigeste lande 
har Danmark både pligt til og 
mulighed for at gøre en indsats 
for løsningen af de globale miljø
problemer. Vi er ganske vist et 
lille land, men vores stemme har 
alligevel stor indflydelse både i 
Norden, EF og FN. Også fordi vi 
inden for landets grænser har 
ofret ganske mange ressourcer på 
miljøområdet. 

Et af de konkrete fo rslag i 
•• Værn om Jorden<< er, at der al
lerede i 1993 skal opret tes en ny 
Verdensorganisat ion, som kan 
våge over gennemførelsen af mil
jøfo rbcdringerne, herunder vigti
ge nye aftaler om klimaændrin
ger, bevarelse af nawrens mang-

foldighed og bevarelse af verdens 
skove. Inden udgangen af dette 
århundrede skal hele FN-syste
met være revideret, så organisa
tionen kan få en effektiv, tonean
givende rolle i hele dette arbejde. 

lllen organisationer og aftaler 
gør det ikke alene. Der skal ske 
ændringer i hele vores måde at 
organisere samfundene og vores 
dagligdag på. Verden må indret
tes efter en ny etik om en bære
dygtig livsstil. 

Kreativ indsats 
Det kan måske lyde frygteligt ke
deligt og indsnævrende. Som om 
vi nu skal til at give afkald på alt 
det sjove og dynamiske og indret
te os med gulerødder, urtete og 
cykelklemmer. Men det er ikke 
budskabet. Ikke at der er noget i 
vejen med gulerødeler og urtete, 
men vi må ikke kvæle den dyna
mik og kreativitet, der findes i al
le sektorer af samfundet, ved at 
spænde den fast i mere eller min
dre bureaukratiske regelsæt og 
forordninger. 

I stedet skal vi netop udnytte 
kreat iviteten, f.eks. i erhvervsli
vet, i den moderne teknologi 
osv., til m skabe løsningerne på 
de problemer vi står over for. 
Feks. er det nuværende energi-

forbrug i de rige lande fo r højt, og 
det er nødvendigt at sætte mange 
kræfter ind på energibesparelser 
og på at udnytte energien mere 
effektivt. 

Markedsøkonomien har i dag 
bevist sin cncstående evne til at 
organisere produktionen og dis
tributionen af varer. l--len mar
kedsøkonomien er ikke indrettet 
til at tænke langsigtet, og en lang 
række markedspolitiske mekanis
mer er derfor i dag uhensigts
mæssige og må ændres, fordi de 
forringer eller ødelægger dele af 
mennesket langsigtede leve
grundlag. Markedsøkonomien må 
derfor suppleres med bevidste 
økonomiske tiltag og incitamen
ter, der peger i retning af lang ig
tet bæredygtighed. 

En ny balance 
Det er en svær politisk opgave, 
fordi det bliver nødvendigt at gø
re op med mange traditionelle 
merkantile og politiske betragt
ningsmåder. Vi ska l tænke mere 
langsigtet, og værdien af natu
rens ressourcer skal med i regne
stykket, når økonomien skal gø
res op. Derfor er dette charter og
så en appel, ikke alene til alle be
slutn ingstagere, men til enhver 
tænkende verdensborger. En ap
pe l om m forstå nødvendigheden 
af at skabe balance mellem vor 
udnyttelse af naruren og det, den 
kan yde uden at forringes for vore 
efterkommere. 

Opga\'en er vanskelig, men vi 
bliver nødt til at tilegne os det 
motto, man tit ser ho sin frisør, 
cykelhandler eller b lomsterhand
ler: ••Det umulige klarer v i med 
det samme, miraklerne tager en 
times tid .« • 

Interesserede kan rekvirere 
et dansk resume af •• V æ rn 
om Jo rden << hos WWF Ver
densnaturfonden, R yesgade 
3F, 2200 København N, tlf. 
35 36 36 35. 
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erdens 

Af Nina Collat~ Christensen 

N etop i skumringen kan 
man være så heldig -
meget heldig - at få od

deren at se. Den er ellers kun ak
tiv om natten. 

Vand er en livsbetingelse for 
odderen. Masser af vand og rent 
vand! Hele dens krop er skabt til 
bevægelse i vand: Aflang, strøm
linet krop, korte kraftige ben 
med S\'Ømmehud mellem tæerne, 
og en tæt pels med luftfyldt un
deruld, der gør det umuligt for 
vandet at trænge ind til huden. 
Halen er lang og tyk og styrer 
svømmerem ingen. 

Men seh•om odderen er tilpas
set et liv i vand, kan den opnå en 
anseelig hastighed på land. Med 
undtagelse af havodderen, som 
kun sjældent går på land, ophol
der alle oddere sig også på land 
f.ek . for at søge føde, for at hvile 
sig, eller for at komme fra en 
,·andlokalitet til en anden. 

Når odderen søger føde under 

vand, lukker den næse og ører. 
Byttedyret opspores via synet og 
ved hjælp af de lange, tætte føl
somme knurrehår, som registrerer 
strømninger i vandet. De fleste 
oddere spiser fisk, skaldyr, frøer, 
fugleunger og små pattedyr. 

Havodderen føder sine unger i 
,·and, men alle øvrige oddere fin
der en hule, hvor de føder. Tit er 
hulen nær vand, så der både er 
indgang under og over vand. Hun
nen forer fødestedet med blade og 
føder 2-6 unger. Først efter 2 må
neder forlader ungerne hulen og 
skal nu lære at svømme. Hvis de 
nægter at gå i vandet, slæber mo
deren dem i, for en odder, der ikke 
kan s\·ømme, får et kort liv! 

Fiskere beskylder odderen for at 
ødelægge fiskeriet ved at tage store 
fisk, helst ørred og laks. Det er ikke 
sandt! Den europæiske odder tager 
fisk på 10-15 cm og ikke en be
stemt art. Ofte tager den de svage
ste og mest langsomme fisk. 

Det er svært at udtale sig om 
odderens levevis generelt. Forsk-

ningen startede først for alvor 
sidst i '70erne, hvor de mest ele
mentære adfærdsmønstre blev 
undersøgt i fangeskab. Man ved 
uhyre lidt om, hvordan dyrene 
opfører sig under natur! ige for
hold. Nogle arter ved man over
ho,·edet intet om! For at forstå 
dette er det værd at se, hvor ud
bredt dyret er globalt. 

Odderen er et fantastisk dyr, 
der kan tilpasse sig vidt forskelli
ge forhold. Der findes oddere i 

En af de afril<anske odder-arter, 
den /Jletlwlsede odder, lever bl.a . 
ved Victoria-søen i Kenya. Her 
har foragrafen •skudt• odderen, 
neroJJ som den er gået i land. 

hele verden med undtagelse af 
polarområder og i ørkner. Den 
kræver .et vådområde med tilpas 
mange byttedyr og uden for man
ge forstyrrelser samt et rimelig 
fredel igt opland. P.g.a. de vidt 
forskellige leveforhold rundt på 
kloden findes der hele 9 forskelli
ge odderarter. H,·er art har sit 
særpræg. 

Den europæiske odder 
Det er vores egen hjemlige odder. 
Den kan både jage i ferskvand og 
i saltvand, og afhængigt af, hvor 
mange byttedyr, der findes i et 
on1råde, lægger en enkelt odder 
beslag på ca. 10-12 km ,·andløb 
eller 2-4 km2 sø. 

Havodderen 
Helt anderledes forholder det sig 
med havodderen. Den lever i sto
re familiegrupper langs kysterne 
ved Alaska, USSR samt en lille 
bestand udfor Californien. Det er 
den største odderart, og den kan 
veje lige så meget som en god 
stor schæferhund. 
Mange kender billedet af en ha
vodder flydende på ryggen med 
en flad sten på brystet og et sø
pindsvin mellem poterne. Den 
dykker ned under vandet med en 
sten i armhulen, finder et sø
pindsvin, en krabbe eller en mus
ling. Når den kommer op til 
overfladen, lægges stenen på bry-

Havodderen vikler sig ind i rang for ikke at drive bort, mens den sover. 



stet, fødeemnet hæves højt op og 
bankes kraftigt mod stenen flere 
gange, indtil skallen flækker, og 
det lækre indhold kan suges ud. 

Andre oddere 
Den brasilianske kæmpeodder er, 
som navnet siger, et stort dyr, og 
den kan opnå en vægt som en la
bradorhund. Den lever i a lle stør· 
re flodsystemer i det nordlige 
Sydamerika, ofte i forbindelse 
med regnskoven. Socialt lever 
den i store familiegrupper på op 
til 20 individer. En forsker har 
gjort enestående iagttagelse: Han 
så, at amazon-delfiner og oddere 
svømmede og fiskede sammen. 
Ofte blandede de sig og syntes li
gefrem at nyde hinandens sel
skab! Et sådant »selskabsliv<< 
mellem forskell ige arter er højst 
usædvanligt i dyreriget. 

l Afr ika finder vi en meget 
charmerende fætter: Den afri
kanske kloløse odder. »Kloløs<< 
fordi den ikke har kløer. 

De store floder og mangrove
sumpe i det sydlige Asien og lndi· 
en huser den glatskindede odder. 
Den har korte, glatte hår, men lig· 
ner ellers den europæiske odder. 

Mennesket udnytter dens evne 
til at fange fisk. Man kan opleve 
en flok glatskindede oddere med 
reb om halsen og maven. l lange 
liner dykker odderne ned efter fisk, 
hvorefter fiskerne hiver dem op i 
bådene og fra tager dem byttet. 

Desuden findes der en ameri· 
kansk odder, der minder meget 
om den europæiske odder. Ved 
kysterne i Chile og Peru lever der 
en havotlder-art, som man ved 
meget lidt om, og i Afrika findes 
den plethalsede odder i samme 
område som den kloløse odder. 
Den allermindste odder-art i ver· 
den er den asiatiske fingerodder, 
der vejer højst 5 kg. 

Truslerne mod alle de ni for
skellige odder-arter er stort set de 
samme: Forurening af vandom rå· 
der, overfiskning og menneskelig 
forstyrrelser i deres levesteder. 
WWF har adskillige odder-pro· 
jekter rundt om i verden, og flere 
steder ser det ud t il , at det er lyk· 
kedes at stoppe tilbagegangen . 

Odderen hører til de dyr, som 
har allersværest ved at leve i 
nærheden af mennesker. Derfor 
er de bedste livsbetingelser, vi 
kan give den, fred og ro. 

Og det er jo godt nok lidt trist, 
for odderen er et charmerende 
dyr, som det er dejligt at iagttage. 

• 
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Sådan har odderen 
det i Darunark 

Tilbagegangen i den danske odderbestand synes 
nu stoppet. Det viser en hel( ny undersøgelse, 
som WWF Verdensnaturfonden, Foreningen til 

Dyrenes Beskyttelse og Skov- og Naturstyrelsen i 
fællesskab har i foråret 1991. 

a• go 

Odderens forekomst i Danmark 
1991. I de sorte kvaJrater blev 
der fundet spor efter odder 
(eskrementer og/eller fodaftryk), 
hvorimod cirklerne var positive i 
1984-86 men negative i 1991. 

F 
ørst i 1980'erne erkendte 
man, at odderbestandene 
i Danmark var inde i en 

alvorlig tilbagegang. Det fik 
WWF og Dyrenes Beskyttelse 
til i 1984 at iværksætte et stor
stilet redningsprojekt. 

Som en de l af projektet blev 
der i perioden 1984-86 gen
nemført en landsdæ kkende 
feltundersøgelse af odderens fo
rekomst i Danmark. Å rtiers tra
dit ion med anvendelse af spør· 
gebreve t il kortlægn ing af de 
større danske pattedyr blev der
med brudt, idet odderundersø· 
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gelsen udelukkende blev base
ret.på feltarbejde. 

Samtidig blev der taget hen
syn til, at den samme undersø
gelse kunne gentages inden for 
en kort årrække, så udviklingen 
i odderbestanden dermed kun
ne følges. 

l foråret 1991 gennemgik og 
undersøgte tre biologer 767 for
skellige å- sø- og kystlokaliteter 
i hele landet, og på 200 af disse 
blev der fundet spor efter odde
re. 

På Sjæ lland, Fyn og det syd
lige Jylland blev der ikke fun· 
det spor, der kunne antyde, at 
der stadig var oddere tilbage. 

l U~erby Å, Elling Å og 
Skjern A i Jylland blev der hel
ler ikke fundet spor efter odde
ren , hvilket e llers var t ilfældet 
ved 1984-86 undersøgelsen . 
Derimod blev der fundet langt 
flere positive lokaliteter de søer 
og vandløb, der støder op til 
Limfjorden samt i Salling og 
Himmerland. 

Sammenlagt synes odderbe
standen i Danmark nu kun at 
være koncentreret i Midt· og 
Nordvestjylland. 

Forskellig tiltag er blevet sat 
i værk inden for de sidste fem 
år, for at fjerne truslerne mod 
odderen. Blandt de sandsynlig
ste forklaringer på odderbestan
dens positive udv ikling kan 
næ vnes påbud om stop-riste i 
åleruser, restriktioner omkring 
sejlads på forskellige vandløbs
systemer, etablering af odder
venlige passager ved broer samt 
en generel større hensyntagen 
til odderens krav t il levesteder i 
forbindelse med landskabsplan
lægningen i de enkelte amts· 
kommuner. 

Odderen er et godt eksempel 
på, at det nytter noget at gøre 
en indsats for at fjerne truslerne 
mod en dyreart. • 

Vores hjemlige odder har den 
største udbredelse af alle de ni 
arter: Den findes fra Irland i 
vest til Japan i øst og fra polar
cirklen i nord til det nordligste 
Afrika i syd . 

9 



Geparden - savannens 
konflikt-sky dræber 

Geparden er ikke blot det 
hurtigste dyr på den 

afrikanske savanne. Den er 
også det hurtigste pattedyr i 

verden. Den er en højt 
specialiseret jæger, der 

effektivt løber sit bytte op, 
dræber det, æder af det og så 

videre til næste bytte. 
Alligevel går det tilbage for 
geparden. Hvorfor? Ingen 
kender det nøjagtige svar, 
men måske skyldes det, at 

geparden er så specialiseret, 
at den har svært ved at 

tilpasse sig ændrede forhold 

Teksr: Anne-Marie Mikkelsen 

G eparden er som en su
per-effektiv maskine, 
perfekt udviklet til at 

løbe sit bytte op på den åbne sa
vanne: Dens lange, stærke ben 
og slanke, muskuløse krop med 
den lange hale og det li lle hoved 
kan opnå en fa rt af 112 ki lometer 
i timen over en kort strækning. 
Med et slag med den kraftige pu
te slår den sit bytte omkuld, så 
snart den er nået op på siden af 
det. Og med et kraftigt bid om 
struben på byttet kvæler den det. 

Næppe noget andet kattedyr 
har så mange vellykkede jagtfor
søg. Og næppe noget andet rov
dyr opgiver så let sit bytte ti l an
dre dyr. Gribbe, sjakaler, hyæner 
og løver jager ofte geparden bort, 
inden den har nået at få mere 
end nogle få mundfu lde sat ti l 
livs. 

Geparden er ikke meget for at 
komme i kamp med andre dyr. 
Kun en gepard, der er i topform, 
og som ikke har sår og rifter, kan 
yde den toppræstation , det er at 

GefJarden fJasser sine unger om
hyggeligt - her slikker en hun sin 
unge ren efter måltider. Hvis man 
ser gefJarder lege, er det næsten al
tid en hun med Lmger. 



løbe en væver Gram s gazel le op 
og ned lægge d en. Derfor e r det 
le tte re at overlade byttet ti l en 
påtrængende konhtrren t og i ste
d et finde sig et nyt bytte. 

Den ensomme gepard 
Geparden foretræ kker som de fle
ste kattedyr at leve a lene. Kun 
hannerne ses i m indre flokke på 
to-fire dyr. De e r som regel brødre 
e ller halvbrødre. De jager i flok, 
lever i flok - og parrer sig med en 
brunstig hun på skift. 

Det er en god overlevelsesstra
tegi fo r hanner, for når sandhe
den skal frem, er gepard -h an ner 
ikke så god e jægere som gepard
hunner. 

En hun -gepard få r som regel 
3-5 unger omtrent h vert anclet 
å r. Hun gemmer dem omhygge
ligt og forlader dem kun for at gå 
på jagt. 

A lligevel m ister hun dem ofte 
- løver og andre rovdyr finder 
dem og æder dem. Og hunnen 
fo rsøger ikke at forsvare dem -
hun ser til på afstand. H un har 
ikke råd til at kaste sig ud i en 
kamp for sine unger. Det e r livs
fa rligt fo r hende at blive såret. 
Det vil betyde sulrecløclen, og 
derfor e r det ••bill igere« a t få e t 
nyt kuld unger. 

Ungerne b liver hos deres mor, 
indtil de e r halvan det til to å r 
gamle. Efterh ånden som de bliver 
større, deltager de i moderens 
jagt . 

En underlig kat 
Geparden er kattefamiliens »Sæ
re snegl«. Den sniger s ig ikke lyd 
løst ind på sit bytte og o verfa lder 
der fra baghold - d en lø ber der 
op. Dens pote r e r ikke bløde med 
lange, skarpe klør, der kan t ræk-

DetgørWWF 

WWF arbejder på at beskytte ge
pardens levesteder i A frika. Kun 
ved at beskytte gepardens habitat, 
kan man sikre den en fremtid. 
Der findes geparder i en lang ræk
ke national parker og reservater i 
Afrika, hvor de indgår i økosyste
met ligesom næseho rn, elefan ter, 
løver, de store flokke af græs
ædende hovd yr osv. 

Er af de største projekter om
fatter hele Serengeri-Mara-økosy-
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kcs ind - de e r h~rdc, og kløerne 
er slidte og ikke skarpe, for de 
kan nem lig ikke trækkes ind. Ge
parden bruger si ne klør til at sik
re sig et godt greb i jorden , så den 
kan lave skarpe vendin ger, n~r 
den er , ·cd at løbe en spr ingende 
gazelle op. Geparden kan ikke 
k la tre i træer, og den jager slet 
ikke om natten . 

Den m ineler fak tisk mere o m 
en h und end om en kat. Den er 
da også en af d e få store kattedyr, 
som mennesket h ar haft succes 
med at tæ mme og bruge til jagt. 

Faktisk brugte bl.a. araberne 
geparden til jagt, l igesom man i 
dag bruger falke. l dag e r gepar
den n æsten forsvundet i d et me
ste af sit tidligere udbredelsesom
råd e, som udover Afrika også o m
fa ttede det meste af Mellemøsten 
og Indien. l dag findes der ku n 
nogle få tilbage i Inelien og Iran. 
Kun på den afrikanske savanne 
er der større bestande tilbage. 

Den mystiske gepard 
Der fi ndes mindst to teorier om, 
hvorfor geparden har udviklet sig i 
den retning, den har - og hv01for 
det går tilbage for den. Begge te
orier tager udgangspunkt i det fak
tum, at der er meget lille genet isk 
forskel på geparder. Den samlede 
genpulje i hele verdens bestand er 
faktisk så lille, at man kun ser no
get tils,·arende hos bestande af dyr, 
der gennem generationer har væ
ret udsat for indavl. 

Een teori lyder: 
Geparden er som sagt et h øjt spe
cialiseret dyr. Den mindste varia-

tion fra det optimale vil hindre 
dyret i at gennemfø re sin jagrmc
tod e. Det betyd er i praksis·, at en 
gepard med f.eks. lidt kortere ben 
ikke kan [flbc h urtigt nok til m 
fan ge de v~vrc gazeller. Elle r at 
en gepard, d er e r aggressiv, ,·il 
b live såret og d ermed ikke være i 
stan d til at jage og vil derfo r dø af 
sult. lnlfn af di se vil fø re deres 
specie lle arvelige anlæg, gener, 
v idere .• 
Med andre o rd: Kun geparder, 
der opfylder d e strenge krav, som 
gepardens jagtmetode stille r, vil 
være i stand til a t overleve og 
dermed føre generne videre t il de 
kommende gen eration er. Igen
nem hundreder af genera tio ner af 
geparder medfører det, a t den 
sam lede gen-pulje bliver meget 
lille og de enkelte dyr bli ver me· 
get ens. 

Ingen geparder kan t illade sig 
at afvige - og ingen gør det. 

En anden teroi går under nav
net »flaskehals-teorien«. Den er 
som følger: 

På et e lle r andet tidspunkt i 
gepardens histo rie har den været 
på grænsen til udryddelse. Be
standen har været nede på måske 
kun 500 indiv ider, men så er det 
langsomt lykkedes d en at formere 
sig og overleve. Men resultate t af 
så kraftig en reduktio n er, at d en 
gen etiske forskel på geparderne 
e r b levet meget lille. 

Resultatet er det samme: Ge
parden e r bleve t uhyre sårbar 
overfor æ ndringer i d ens m iljø. 
Den begræ nsed e variatio n i a rve
materialet begrænser dens mulig
h eder for at tilpasse sig nye for-

Disse tre unge hanner er [01·mentlig brødre eller halvbrødre. De vil holde 
sammen, sCl vidt det er muligt - det øger clwncen for at overleve . 

stemet - inclusive Serengeti, Mas
wa og Ngorongoro i Tan zania og 
Masai Mara i Kenya. Projektet går l 

ud på a t kord ægge de enkelte dyrs 
rolle i økosystemet. WWF støtter 
bl.a. gepard-forskningen . 

WWF 

ho ld - adfærden kan f.cks ikke 
følge med. 

Kari geparden overleve ? 
U n der a lle o mstændigheder er 
det uheldigt for geparden, at dens 
arvelige anlæg er så begrænsede. 
l en fo randerlig verden kan de t 
betyde døden at stille så ufleksi
blc krav til sine omgivelser. 

Nogle fo rskere men er, at ge
parden fo r at overleve som arL, 
må ændre sin adfærd via de mu
tationer, der hele t iden fi nder 
sted. 

Det ville i praksis f.eks. betyde, 
at den gepard , der e r mere aggres
siv e ller e r udstyret med ko rtere 
ben, også vil overleve, og dermed 
give sine gen er videre. På læ nge
re sigt vil det så betyde, at der 
bliver større forskelle mellem de 
en kelte indiv ide r. 

Spørgsmålet e r, om disse m uta
tioner v il slå igennem hurtigt 
nok t il, at geparden kan n å at 
overleve - om geparden kan nå 
at t ilpasse sig de æ n drede o mgi
ve lser hurtigt nok. 

Andre forskere men er, at ge
parden har »toppet « på udviklin
gens kurve og n u e r på vej til a t 
uddø- ligesom der gennem h ele 
Jordens h istorie e r opstået og for· 
svundet a rter. A t geparden så at 
sige har »specia liseret sig ud af 
historien «. 

Uanset hvilken teori, d er er 
den rigt ige, er een t ing sikkert: 
Geparden , som vi kender d en i 
dag, er perfekt tilpasset livet på 
den åbn e savann e. At se gepar
den løbe en Grants gazelle op og 
nedlægge den er en uforglemme
lig oplevelse. 

Og h eldigvis kan man stad ig se 
geparden på de åbne savanner i 
nationalparker i Afrika. • 

Forskningen skal afsløre, hvo r 
stort et område, en gepard kræver 
for at kunne overleve, h vor man
ge geparder, der kan være i e t 
område af en bestemt størrelse, 
hvilke trusler der er mod gepar
den , og h vordan man afhjæ lper 
dem. 

Forskerne har f.eks. fimdet ud af, 
at w risme kan være en alvorlig 
trussel mod gcpardeme, og det har 
medført, at WWF har anbefalet 
myndight!<.lcrne at indføre en mere 
skånsom turisme i området. Det ser 
ud til, at myndighederne er parate 
til at følge dette råd. • 



Flodfolket får alt fra regnskoven 
- her en familie 

i gang med at lave en kano. 

l 



Af Søren HvalJ<Of, mag.scient. 

R eservatet Pacaya-Sami
ria er det største beskyt
tede naturområde i Pe

ru. Næsten halvt så stort som 
Danmarks samlede areal -
nemlig godt 20.000 kvadratki
lometer. Området har i virke
ligheden ikke noget navn, men 
er opkaldt efter to af de floder, 
der dræner området, Pacaya og 
Samiria. Disse to mindre floder 
løber ud i de store Marafion- og 
Ucayali-flodsystemer, som af
grænser reservatet mod nord og 
syd. De to floder løber sammen 
og skifter navn til Amazonas -
verdens største flod. 

I trekamen mellem disse enor
me flodsystemer ligger reserva
tet som en kæmpe sump. Men 
det er en sump med mange an
sigter: 

På visse årstider er omkring 
68 pct. af området oversvøm
met, og yderligere godt 15 pct. 
står alrid under vand. Der er 
urallige små øer og sumpe mel
lem de ligeså utallige større og 
mindre bifloder, vandløb og sø
er. Hver lille sø, sump og Ø har 
sin specielle sammensætning af 
dyr og planter, og det betyder, 
at området har en stor mangfol
dighed af arter. På højdedrage
ne og de tørreste af øerne bor 
befolkningen og dyrker deres 
afgrøder. 
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Det er et utro ligt smuk t og fred
fy ldt o mråde at rejse rund t i. Folk 
er a ltid venlige og gæstfrie, og 
umiddelbar~ virker det , som om 
t iclen næsten er gået i stå. Men 
bag denne tilsyne ladende idyl 
gemmer der sig en grum h istorie. 

Rovdrift 
Pacaya-Samiria deler h istorie 
med he le denne del af Amazonas. 
Det er en grusom historie o m eu
ropæisk grådighed og rovdrift på 
både natur og mennesker. 

I 1600-tallet og til midten af 
1700-tallet var det jagten på guld 
og gyldne sagnriger, der fik hor
ele r af eventyrere og lykkejægere 
af europæisk herko mst til a t hu
sere i området. De spanske og 
portugisiske ko lonimagter delte 
områderne imellem sig og e table
red e militæ re poste r. 

Kontro llen med de indianske 
beboere overlod man til forskelli
ge katolske o rdener. R esulta tet 
var katastro falt. Vo ldsomme epi
demier med europæiske sygdo m
me spredte død og ødelæggelse, 
de ellers velfungerende indianske 
samfund og ø konomier brød sam
men , og de overlevende søgte til
flugt i mere isolered e områder. A f 
de oprindelige 6-10 millio ner in
d ianere i Amazon-områclet var 
der 150 år senere langt under l 
million t ilbage. I dag er der ca. 2 
millioner ind ianere i A mazonas. 

Gældsafhængighed 
Det gjo rde plads for udenlanelske 
og nationale handelsmæ nd og 
nybyggere. De opkøbte fo rskelli
ge eftertragtede p rodukter fra 
regnskoven , og allerede fra mid
ten af 1700-talle t havde man 
etableret e t netværk af handels
forb indelser med indianere . Det 
var baseret på gældsafhæ ngighed. 

Klager fra missio næ rer og em
bedsmæ nd over grov udnyttelse 

.af disse lo kale beboere begyndte 
a t hobe sig op i koloniaclmini
stra tionen . Byer som Nauta og 
Iquitos b lev grund lagt i denne 
periode. 

I 1859 havde eksporten af rød
ele r fra sarsaparil-busken, en to r
net kla treplante af liljefamilien , 
t il medic infremstilling (bl.a . t il 
behandling af syfilis) nået et så
dant omfang, a t præ fekten i Iq ui
tos udstedte de fø rste frednings
bestemmelser i områdets historie. 
Men da ingen respekterede dem, 
fo rbød han helt handlen med sar
saparil. Fo rbuele t havde heller in
gen effekt, og hanellen med jung
le-produkter fortsatte og styrke-

68 pct. af området er over
svømmet på visse årstider og 
15 pct. står konstant under 
vand. De øer, der kun er tørre 
noget af t iden, kaldes »restin
gas«, og det er her, flodfo lket 
har deres haver. Mudderban
kerne, der kaldes »barreales«, 
bliver tørre senere end >> re
stingas<< og bruges til at dyrke 
ris og jute på. Ti lbage er de 

ca. 12 pct. bakkeland, hvor 
der vokser regnskov. Disse 
bakker er for størstedelens 
vedkommende uegnede til 
landbrug. Flodfolket har pla
ceret deres lanelsbyer i kanren 
af reservatet på høje »restin 
gas<<. Landsbyerne kaldes »Ca
series<<. • 

Flodfolkets kvinder sælger vilde palmefrugter fra Aguaje-palmen og vand
meloner /Jå gaden i Nauta . 

Livet går sin rolige gang i flod
folkets små landsbyer . Flaget er 
naturligvis det peruanske. 

des gen nem oprettelsen af et fri
handelsområde mellem Iquitos 
og bras ilianske byer læ ngere nede 
af Amazon-floden . 

Gummi-boom 
I mellemtiden havde en amerika
ner ved navn Goodyear gjort en 
opfindelse, der snart skulle få ka
tastrofale fø lger for Amazonas : 
Han fandt ud af at vulkanisere 
rågummi. Processen gør gummi 
stæ rkt og holdbart. 

Det såkaldte gummi-boom be
gyndte for alvor i 1880 og varede 
t il markedets kollaps i 1914 . I det 
øvre A mazonas b lev lq uitos det 
sprudlende center for gummi
handlen , og området oversvøm
medes af europæere, asia ter og la
tinamerikanere, d er alle v ille ha
ve del i det økonomiske eventyr. 

Mange af bygningerne i lquitos 
v idner den dag i d ag om denne 
periodes overflod : arkitekton iske 
kunstværker beklæ dte 

med hånd malede kakler im
portere t fra Italien. Men perio
dens ødsle og overstadige leben 
blev betalt ved total skruppelløs 
udbytn ing af den inelianske be
fo lkn ing. 

Folkemord 
Indianerne blev gjo rt t il slaver 
for at arbejde for lokale gum
miopkø bere, der handlede videre 
til de europæiske hanclelshuse, 
som finansierede dette mareridt. 



O mrådet fik af gode grunde be
tegnelsen »djævelens paradis«: 

Indfangning af indianere, åben 
handel med kvi nder og børn i 
lqu ims til en pris mellem 20 og 
40 pund, bræ ndemærkning af in 
d ianere og alle mulige former for 
maltrakter ing, henreming af 
gamle, syge og ikke-arbejdsd ue li 
ge, og perverse seksuelle udskej
e lser t il gummibaronernes feste r. 
Det er kun et lille udpluk af de 
dokumem erede uhyrligheder. 

A lene ved Puwmayo kostede 
4000 m ns rågummi 40.000 wito
to- og bora-indianere livet. Et af 
de store foretagender, der stod 
bag, var det b rit iske Pertl\•ian 
Amazon Company. På init iativ af 
en ung amerikansk ingeniør præ
semeredes situationen for den 
engelske regering. 

I begyndelsen vi lle ingen tro 
ham, men til sidst ned ane rege
ringen en kommission under le
delse af S ir Roger Casement, der 
rejste til Peru fo r at at undersøge 
sagen. Kommissionen barslede 
med en rapport i 19 12, som be
kræftede samtlige anklager - og 
t ilføjede en hel del. Men da var 
gummi-boomet ved at være slut, 
og selskabet holdt snart op med 
at operere. 

Ingen af de ansvarlige for fol
kemordet i Peru blev nogensinde 
retsforfulgt. Senere er der kom
met mange lignende beretninger 
til fra andre områder i Amazonas. 

Gummi i Pacaya-Samiria 
Et af de områder, der nemp rum
mede større bevoksninger med 
gummi træer, var Pacaya-Samiria . 
Udover at udnytte de fastboende 
cocama-indianere i området, im
porterede gummiselskaberne in 
dianere og mestizer (en blanding 
mellem ind ianere og spaniere) fra 
andre områder som gummiarbej
dere . 

Lokale kunstnere ynder at p)•nte 
husenes vægge med moriver fra de
res virkelighed. 

Efter at gummiudv inding ikke 
læ ngere kunne betale sig, gik sel
skaberne over t il kvæghold, tøm
merhugst og fremstilling af in
sektgift fra dyrkede buske. Mange 
af gummiarbejderne blev på den 
måde i området. G ummi-perio
den gik ikke blot ud over gum
mit ræerne og de lokale indiane
re. De mange munde skulle mæt
tes med kød fra skoven og fisk fra 
floderne. Det førte t il et vold
somt pres på dyre livet i området. 

Efterhånden som t iden gik, 
flynede fo lk ud fra de indre om
råder af reservatet, og de er i dag 
stort set menneskemmme. 

Flodfolket 
Der bor i dag godt 55 .000 men
nesker i kamen af reservatet, for
delt på 99 små landsbysamfund 
og 3 noget større bysamfund. Det 
er de såka ldte »riberefi os<< - flod
fo lk. Langt størstedelen af dem er 
efterkommere efter cocama- ind i
anerne, b landet op med de for
skellige folk, der blev importeret 
under gummi-boomet. 

Den ind ianske arv er tydelig i 
deres levevis og i måden, de orga
n iserer deres små samfund på. De 
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er alle på en eller anden måde af
hæ ngige af, hvad Pacaya-Samiri
as natur kan yde. Fiskeriet -er den 
vigtigste kilde til livets ophold. 

Den mest eftertragtede fisk er 
»paiche<<, dt!r kan opnå en vægt 
på over 100 kg. Flodfolket fanger 
den fort rinsv is med harpun. Fisk 
er befolkningens v igtigste pro
teinkild~ - og det samme gælder 
de yderligere 50.000 mennesker 
uden for området, der også er af
hæ ngige af Pacaya-Samirias res
sourcer. Ud over fangst af fisk til 
konsum, indfanges en del akva
rie-fisk t il ekspo rt. 

Haverne 
Desuden dyrker alle familie r små 
marker e ller rettere haver. Disse 
flodfo lk har gennem århundreder 
udviklet et særdeles avanceret 
dyrkn ingssystem, som helt er t il
passet regnskovens øko logi. Hver 
have er et sindrigt og nøje p lan
lagt system af forskellige afgrøder, 
der er plamet sammen, så de for
skellige arter støtter h inanden. 
og så man udnytter netop den på
gældende jo rdplets mu ligheder. 

Hovedafgrøden er sød man iok, 
der kaldes yuca i Peru. Den er al
tid plantet sammen med andre 
afgrøder. Hver kombi nat ion har 

WWF 

sine muligheder. Efter et par års 
høst lader man langsomt haven 
gå i _brak - dvs. at den gradvist 
bliver til regnskov igen. Man sør
ger for at plame særl igt ønskede 
frugttræer, palmearter o. lign., så 
man stadig kan høste noget, 
mens skoven gendannes. Der er 
altså tale om en produkt iv bra
klægning. 

Det er et meget skånsomt og 
fleksibelt system, og det kan hm 
tigt tilpasses variationer i klima 
og grader af oversvømmelse. 
Hver familie har altid fle re haver 
i produktion ad gangen. Hvis hø
sten slår fej l et sted eller for e en 
afgrøde, er der altid en anden af
grøde et andet sted, der kan hø
stes. Det meste dyrkes ti l eget 
forbrug, men noget sælges også -
især jute og ris. 

Dette geniale dyrkningssystem, 
der er af indiansk oprindelse og 
udbredt i store dele af Amazonas, 
kaldes af forskerne •• indfødt sko
vagerbrug << . Man kan ikke lære 
d isse mennesker bedre pr inc ipper 
for dyrk ning. 

Reservatet 
Da Pacaya-Samiria reservatet 
blev oprettet, begynd te myndig
hederne at kalde flodfolket fo r 

Gwnmiboomecs økonomiske overskud førce til arkicekconiske udskejelser: ]em
huset her er konstl'lteret af selvesce A.-G.Eiffel-ltam med cåmet i PaJis. 
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•• infractores<< lovbryderne. 
Mennesker, der igennem genera
tioner - måske gennem mange 
århundreder - havde dyrket jor
den, fisket og jaget i området, 
blev pludselig kriminelle. 

De havde ikke læ ngere ret til 
at få deres udkomme fra områder, 
der lå inden for reservatets græn
ser. Oven i købet planlagde myn
dighederne at fl ytte alle landsby
er ud af området. Deres fremtid -
hvor de skulle skaffe sig mad fra
så myndighederne ikke som deres 
problem, men befolkningens. 

For befolkningen var det en 
katastrofe, og da de jo måtte skaf
fe sig mad på bordet, var de na
turligvis nødt til at fortsætte med 
at udnytte områdets ressourcer. 
Specielt fordi de er i et gælds-af
hængighedsforhold t il de menne
sker, der opkøber deres produk
ter. 

Problemerne er ikke blevet 
mindre af, at fiskeriministeriet 
samtidig med, at man forbød de 
lokale at fiske i Pacaya-Samiria, 
opretholdt kommercielt fiskeri 
fra stOre kølebåde. Flere af søerne 

Bondefanger-systemet 
Flodfolket lever, som så man
ge andre småsamfund i trope
landene, i et gældsafhængig
hedsforhold t il de mellem
handlere, der opkøber deres 
produkter. Disse folk kaldes 
for »habilitadores<< - eller 
"forsynere<<. På dansk ville vi 
nok kalde dem bondefangere. 
Bondefangeren står så igen i 
gæld til sin forsyner osv. til de 
store handelshuse. 
Bondefangeren giver sin »kli
ent<< et forskud, som regel i va
rer, imod at vedkommende sør
ger for at skaffe et aftalt pro
dukt - f.eks rørret fisk, svaren
de til varenes værdi. Forskud
det kan være fiskeredskaber, 
køkkengrej, redskaber, jagtvå-

ben, ammunition, tØj eller me
dicin, som ofte prissættes til 
vanvittigt høje priser. 

Nogle få aspirin-tabletter kan 
til tider koste ugers arbejde! 
Peru har imidlertid en meget 
høj inflation - op til mange tu
sinde pct. om året - og det ud
nytter bondefangerne til at 
presse priserne op. Når fiskeren 
så kommer med sine tørrede 
fisk for at betale af på sin gæld, 
siger bondefangeren, at prisen 
på forskudsvaren i mellemtiden 
er steget, mens prisen på den 
rørrede fisk ikke er det. 
På den måde presses flodfolket 
til at fange mere og mere for at 
blot at overleve. Og det går ud 
over naturen. • 

T arica)'a-skildpadden slikker sol
skin . Skildt)addemes æg indsamles 
i et vist omfang af flodfolket . 

og de oversvømmede områder er 
ved at være tømt for den efter
tragtede spisefisk, paiche. 

Presset på befolkningen fo r
planter sig nedad og det går ud 
over bl.a. en række dyrearter i 
området. Det gælder den store og 
den mellemstore flodski ldpadde, 
hvis æg indsamles i titusindvis i 
tØrtiden og sælges på markeder i 
de større byer. Den store flod
skildpadde er udryddet i flere om
råder. 

Det gælder også den sjældne sø
ko, der ingen egendig værdi har 
for lokalbefolkningen, men ved at 
indfange og sælge dem, forsøger de 
at afhjælpe deres gæld og skabe sig 
en bedre daglig tilværelse. T il gen
gæld har kæmpeodderen, kajma
nen, jaguaren og adskillige abe- og 
fuglearter fundet et fr isted i Pa
caya-Samiria. 

Projekt Junglevagt for Amazona 
Projektet er et enestående 
samarbejde mellem WW F 
Verdensnaturfonden, AlF, 
Arbejdernes Internationale 
Forum, LO og dagbladet Det 
Fri Aktuelt . Samarbejdet er 
udtryk for den store interesse, 
der er blandt frivillige organi
sationer for bæredygtig ud
vikling. 

WWF har arbejdet i omr:'l.-· 
det siden 1985, men først da 
hjælpen fra Danmark nåede 
frem, blev der mulighed for at 
lave et så omfattende projekt, 
som er nødvendigt, hvis Pa
caya-Samiria skal sikres for 
fremtiden. 

Projektet tager udgangs
punkt i den lokale befolk
nings situation og deres be
hov og ønsker. Derfor er en 
stor del af det første projekt
år gået med at kordægge pro
blemerne, konsultere lokalbe
folkningen, lave aftaler med 
myndighederne osv. 

Det viste sig, at lokalbe
folkningen er særdeles inter
esserede i at indgå i sådan et 
langsigtet projekt. Hovedpro
blemerne drejede sig ikke 
overraskende om økonomi, 
uddannelse, sundhed og na
turbeskyttelse. 

l korte træk går projektet 
ud på at dele Pacaya-Samiria 
op i dels et fredet kerneområ
de, dels en randzone hele ve
jen rundt om kerneområder. 
Randzonen er beboet af flod
folket, og de skal have rettig
hederne t il naturressourcerne 
i området. Denne opdeling 
vil have stor betydning for 
f.eks. fiskebestandene i områ
det. Fiskene gyder nemlig for
trinsvis i kerneområder. 

Der er nu skabt en politisk 
ramme for projektet, som bin
der myndigheder og lokalbe
folkning t il en handlingsplan. 
Der vil blive oprettet 8 centre 
i randzonen, og de landsbyer, 
hvor centrene skal placeres, 
er blevet udpeget i tæt samar
bejde med lokalbefolkningen. 

Centrene skal varetage ud
viklingen i samfundet samt 
stå for det egendige naturbe
varelsesarbejde i området -
dvs. overvågning, registrering 
og vildt- og fiskepleje. • 



De glemte folk 
Flodfolket i Pacaya-Samria er det 
glemte fo lk, når det drejer sig om 
uddannelse og sundhed. Skolerne 
mangler de mest elementære ud
styr som tavler, kridt og kladde
hæfter. Nogle gange mangler der 
også skolelærere, da det er svært 
at få nogen til at bosætte sig så 
langt væk fra ••alting«. Lønnin
gerne er meget små og bliver ikke 
udbetalt til tiden. 

Det samme gælder sundheds
systemer. De færreste steder er 
der en rrænet førstehjælper og 
sundhedsarbejder. Og man kan 
være sikker på, at der ikke er no
get medicin. Godt nok har man 
den traditionelle junglemedicin, 
som bruges flittigt. Men det er 
ikke altid nok. Det blev klart un
der sommerens store kolera-epi
demi, hvor medicinen aldrig nåe
de frem. 

Ønskeliste 
Selv om flodfolket i Pacaya-Sa
miria lever en efter vores opfat
telse barsk ti lværel e, er det ven
lige og glade mennesker. De har 
taget imod WWF og AlF, A rbej
derbevægelsens Internationale 
Forum, med åbne arme. Projek
tet, som er beskrevet i en ramme 
her i artiklen, er blevet til i et 
tæt samarbejde med flodfolket og 
myndighederne. 

Da projekt "Junglevagt for 
A mazonas« i løbet af 1991 blev 
evalueret og gennemarbejdet, 
kom det tydeligt frem, at flodfol
ket havde en »ønskeliste«. Den 
ser sl\dan ud: 

- rettigheder til egne landområ
der og søer 

- bedre sundhedssystem og re
ge lmæssig levering af medicin 

- forbedring af skolerne og ud
darmel essystemet 

- stop for overfiskningen af pai
che ·og andre fiskeaner, 

og genopretn ing af bestande 
- afvikling af gældsafhængighe

den til mellemhandlerne 
- mere effektiv naturbeskyttel e 

med bedre overvågning 

Disse problemer har projektet ta
get fat på, og du kan se her på si
den, hvordan du kan være med 
til at give flodfolket og natu ren i 
Pacaya-S11miria en bedre fremtid. 

• 
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Støt flodfolket i Pacaya-Samiria: 

Bliv Junglev~ for ·AmaZonas 
r 

Flodfolket i Pacaya-Samiria ved, 
hvordan man overlever i regn
sko,·en. De ved, hvordan man 
dyrker sine afgrøder uden at øde
lægge regnskoven. De har gene
rationers erfaringer i ilt udnytte 
fisk og andre vilde dyr uden at 
udrydde dem. De ved a lt om, 
hvordan man lever i samklang 
med naturen. 

Med andre ord: Flodfolket i 
Pacaya-Samiria og deres udnyt
telse af naturen er et godt eksem
pel på bæredygtig levevis. 

Desværre har forkerte disposi
tioner fra myndighedernes side 
tvunget flodfolket ud i en situa
tion, hvor de har sværere og svæ
rere ved at opretholde en bære
dygtig levevis. Projekt J unglevagt 
for A mazonas er så godt i gang, at 
flodfolket nu får hjælp til at styr
ke deres traditionelle og bære
dygtige brug af naturen. 

Sådan skulle det gerne blive 
,·ed med at udvikle sig. Du kan 
være med til at sikre, at der sker 
en sådan bæredygtig udvikling i 
området. Det nytter noget at 
støtte WWF's projekt i Pacaya
Samiria. 

Bliv Junglevagt for Amazonas. 
Så er du med ti l at s ikre naturen 
og flodfolket en fremtid i Amazo
nas. 

Benyt venlig t girokonet, der 
er indheftet midt i bladet. Du 
kan også sende et beløb på check 

eller på giro S 00 20 Ol. Mærk 
kuvert eller girokort "Junglevagt 
for Amazonas« . 

Når du sender dit bidrag, har 
du mulighed for at modtage en 
spændende gave. Bidrag på ISO 

...... _ ---
-.1---- lo [!] 

Med vores øjne ser tilværelsen i 
flodfolkecs små landsbyer 
måske fauigr og rrisr ud. Men 
menneskene i Pacaya-Samria er 
glade og venlige folk - og hømene 
er som alle andre steder i verden : 
Nysgen·ige og fulde af godt Itumør . 

kroner giver dig valget mellem et 
Junglevagt-certifikat eller et sæt 
papegøjekort med kuvert. Ved bi
drag på mindst 1000 kroner kan 
du modtage den flotte bog .. Peo
ple of the Tt·opical Rain Forest<< . 
En pragtfuld bog, der også fortæl
ler om flodfolket og deres histo
rie. 

Gaver og bidrag til WWF kan 
trækkes fra i den skattepligtige 
indkomst i overensstemmelse 
med ligningslovens paragraf 8A. 
Husk at skrive dit medlemsnum
mer på gi rokartet - det står bag 
på bladet. 

Tak for dit bidrag. • 

.~ 
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Rejser 
med 
WWF 

Mange af WWF Verdensnawr· 
fondens medlemmer er rej cglade 
og skyr ingen vanskeligheder, når 
det gælder om at opleve natur og 
kultur i fjerne land e. Derfo r er 
Panda-rejserne, som er arrangeret 
af 1i·avel Life i samarbejde med 
dr.phil Torben Wolff, medlem af 
WWF's videnskabelige udvalg, 
også blevet meget vel modtaget i 
medlemskredsen. Nu har WWF 
indgået en aftale med endnu et 
rejsebureau, nemlig Albatros Tra
ve!, og det betyder, at medlem· 
merne kan vælge me llem endnu 
fle re spændende rejsemål. I afta· 
lerne med de to rejsebureauer 
indgår det, at WWF får et beløb 
til naturbevarel

.sesarbejdet. Be
løbe t er fo r
skell igt for hver 
rejse, men er 
mindst 1000 kr. 
pr. solgt billet. 

God rejse! • 

Bhutan og Sikkim 
Denne turs højdepunke bliver 
bes(1get i Bhunm eller Drage· 
landet - en af de fje rneste og 
mest lllilgængel ige afkroge på 
kloden. Først i de seneste årtier 
har landet åbnet sig fo r omver· 
denen , og for ae undgå de ne· 
gative s ider af w ri men , har re
geringen begræ nset antallet af 
turister til p.t. 2000 pr. år. Til 
gengæld lader man dem betale 
en høj pr is for opholdet. Men 
de, der er interesserede i frem· 

Ecuador og Galapagos 
Rejsen koncenLrerer sig o m 
Ecuadors spændende og alsidi
ge natu r, men der bliver også 
tid til at c på kulturlivet. I 
Ancles besøges desuden Meja
nada-søerne i 3800 meters høj
de, Pasachoa-rcscrvacet , Coto
paxi-vulkancn og Tinelandia. 
Blandt den alpine flora og fau
na kan nævnes ensian , forskcl 
lige orkideer, bjørn og d en im
ponerende kondor. I Amazon
regnskovcn sejles med kano op 
ad Aquarico, og Secoya- india-

ncrnc besøges. 
Der er gode 
cha1icer for a t se 
flodsvin (kapi
var) og mange 
fo rskellige fugle. 
Rejsen slutter 
med et 8 dages 
krydstogt mel
lem Galapagos
øerne, hvor øer
ne San Christa
bal, Lobo , Leon 
Dom id o, Espa
nota (h vor alba
trossen yngler), 
Sanca Fe, Santa 

mede, uspolerede .kulturer og en 
cncståcnclc natur, får så en ople- -
vclse, som næ ppe kan opnås no
get.andct sted. 
Programmet i Bhutan er tilrette
lagt i samarbejde med dr.phil. 
Arne Schiøtz, indtil i fjor næst
fonnand i WWF Verdensnatur-

lfonden, i øjeblikket Danida-fi 
nan ieret rådgiver med henblik 

·på a t udforme en nationa l miljø-
·~ strategi for Bhutan. 

I nabolandet Sikkim findes en 
tilsvarende v ild bjergnatur og en 
beslægtet , men dog noget ander
Icdes buddhist isk kultur. I begge 
lande går ruten gennem mange 
vegetationstyper-fra tropisk lav
land til tempererede monsunsko
ve med blomstrende rhododen
dron og magno lie, fyr, eg, enebær 
m.m. samt mængder af forå rs
blomster. Dyrelivet er tilsvarende 
rigt, da buddh isterne h verken 
driver jagt eller fi skeri. 
I Vestbengalen gæstes bl.a. rebyen 
Darjeeling. Endelig byder program· 
mct på besøg i Bharatpur, verdens 
rigeste fuglereservat, bytur i Delhi og 
udflugt til låj Mahal. 

Cruz, Seymor, Sombrero, San
tago og Plaza. 

Tidspunkt: 30.1.92 - 21.2.92 Pris: 
kr. 29.850 
Rejseleder: Biolog Martin Vester
gaard 
Arrangør: Albatros Trave!, tlf. 33 
32 24 88 

Costa Rica 
Rejsen går til nogle af d e mest 
spændende og utilgængelige om
råder på Osa halvøen og Corcon
vado nationalpark. Det er lidt 
primitivt, men til gengæld er 
man langt fra de gængse turistru
ter, og der er mulighed for at se 
edderkopabe, dødningchovcd abe, 
ara og mange andre truede dyre
an er på næn ho ld uden at fo r
styrre d yrene. Senere fonsætte r 
turen til tågeskoven Monteverde, 
hvor der er chance for et glimt af 
kapuchineraber og masser af koli
brie r. Derefter videre til Manuel 
A n tonie National Park og ender 
til sidst i Tortuguero, h vor der 
måske bliver mulighed for at se 
nogle af d e enorme havsk ildpad
der, som er i gang med æglæg
n ingen. 

Tidspunkt: 5.3.92 - 25.3.92 Pris: kr. 
35.600 
Rejseleder: Docent, dr.phil. Torben 
Wolff, medlem af WWF Verdensnatur· 
fondens videnskabelige udvalg 
Armt1!,~>r: Trave! Lifc, tlf. 33 15 57 44 

New Zealand 
Turen er tilrettelagt for natu
r interesserede og dække r hele 
landet: Nordøens stedsegrønne 
urskove, buskskove og steppe
vegetation i vulkanområde, su
lekolon i, fug lereservat og Ro
tomas gejsere. På sydøen er der 
bl.a. mulighed for at se h valer 
og sæler på bådtur, gletschere i 
subtropisk regnskov, sæl- og 
pingvinkolonier, fjord land
skaber og det majestætiske 
Mt.Cook. Denne rejse vil blive 
næ rmere omtalt i næste udga
, .e af Levende Natur. 

Tidspunkt: November 1992 Pris: 
ca. 35.000 kr. 
Rejseleder: Docent, dr.phil. Torben 
Wolff 
Arrangør: Trave! Lifc, tlf. 33 IS 57 
44 • 

Tidspunkt: 21.2.92 - 7.3.92 Pris: 
kr. 19.850 
Rejseleder: Biolog Carsten Broder 
Hansen 
Arrangør: Albatros Trave!, tlf. 33 
32 24 88 

Brasilien 
Brasilien har en storslået og 
mangfoldig natur, der både 
omfatter bjerge, floder og ui
gennemtræ ngelig regnskov. Et 
af turens højdepunkter er Pan
tanal i Mato G rosso, h vor de 
åbne vådområder afslører en 
helt enestående diversitet. Der 
er store chancer for at se flods
vin, kaiman, kæ mpemyreslu
ger, bæltedyr og en masse va
defugle. Et andet højdepunkt 
er naturligvis A mazonas, hvor 
turen går helt ind til trekant
sområdet »Los tres fronteras« 
på grænsen mellem Brazilien , 
Colombia og Peru . Der v il na
turligvis også blive t id t il at se 
Rio og forskellige spændende 
områder langs kysten . 

Tidspunkt : 20.3.92 - 5.4.92 Pris: 
kr. 19.850 
Rejseleder: Endnu ikke fastlagr 
Arrangør: Albatros Travet. tlf. 33 
32 24 88 • 



Chimpanse
kranier 
Kranier af chimpanser, monteret 
på udskårne træfigurer, handles 
åbent og frit i Kenya fo r 700 dol
lars stykket, selv om det e r ulov
ligt. Kranierne kommer sandsyn
ligvis fra Za ire, og muligvis også 
fra Tanzania og Uganda. De op
står formodentlig som et bipro
dukt, når hele fami lier af d isse 
menneskeaber indfanges for at 
skaffe unger til kæledyrsmarkedet 
og til medicinforsøg. Kranierne 
sælges t il europæiske og ameri
kanske turister. ·Fo r at undgå pro
blemer med toldmynd ighederne 
emballeres de i kasser, hvor ind
holdet beskrives som »træfigu
rer«. • 

Fiskeri truer 
munkesæl 
Den sjældne Hawaii-munkesæl, 
der nu fo rekommer i beskedent 
antal omkring Stillehavs-øgrup
pen, trues af nye fiskeri-metoder 
omkring øerne. Det er fiskeriet 
på langliner efter sværdfisk, der 
udgør en fare. l foråret 1991 blev 
8 munkesæler fundet såret efter 
at have været indfiltret i liner og 
kroge. Problemet er først opstået 
i 1990, da fiskerne begyndte fang
sten af sværdfisk, som vandrer 
forbi den nordvestlige del af Ha
waii-øerne i vinterha lvåret. Myn
dighederne på Hawaii overvejer 
nu at indføre stop for langl ine-fis
keri nærmere end 32 kilometer 
fra kysten . Bestanden af Hawaii
munkesæler tæller godt et tusind 
dyr. • 
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Koralrev 
afbleges 
Koralrevene i Anclamer-havet 
ved Thaila nd er ved at miste 
deres strålende farver. Farveæn 
dringen sker i et tempo, som 
forskerne aldrig har været ude 
for før. Det er en følge af, at de 
alger, der lever på kora ldyrene, 
for vinder. Afblegning af koral-

l 
rev er konstateret andre steder i 
verden .• l Thailand ser det ud 
til at foregå i takt med en stig
ning i havtemperaturen. Men 
om denne kan ses som tegn på 
en mere generel global opvarm
ning, er forskerne ikke enige 

om. • 

Denne koral lever på 30 meters dybde i Elat-bugr.en i Det Røde Hav. 
Selv om koralen ligner en plante, er den alligevel et dyr. 

Sjælden fugl skal reddes 
Der gøres nu en indsats for at 
redde en af verdens sjæ ldneste 
fuglearter. En art af rødhals 
( magpie robin) findes kun på den 
østligste af øerne i øgruppen Sey
chellerne, hvor optællinger i 
1980'erne viste, at bestanden kun 
talte mellem 20 og 26 individer. 

Der er ikke konstateret nogen 
fremgang, selv efter at man har 
gennemført en effektiv katteud
ryddelses-kampagne på øen. Det 
er også først nu fastslået, hvad 
der er den egentlige årsag til ar
tens sjæ ldenhed, neml ig mangel 
på egnet og tilstrækkelig føde 

WWF 

Hav
skildpadder 
fredet 
l bestræbelserne på at sikre hav
skildpaddernes overlevelse har 
miljøministeriet i Indonesien be
sluttet, at to af arterne - nemlig 
den ægte karette og Natator de
pressa (den har intet dansk 
navn) ska l betegnes som truede 
og derfor har behov for beskyttel
se. Der er nu udstedt forbud mod 
at handle med de pågældende ar
ter inden for landets grænser. l 
forvejen er alle verdens 7 havs
kildpaddearter omfatter af Was
h ington-konventionen, der for
byder international hande l med 
truede dyr og planter. En tred ie 
sk ildpaddeart i Indonesien, sup
peskildpadden, er det stadig t il
ladt at handle med og spise, idet 
den på Bali indgår i fo rskellige 
religiøse ceremonier. • 

Sahara er 
vokset 
Forskerne ved det amerikanske 
rumforskningscenter NASA be
retter i en nylig rapport om Sa
hara-ørkenens spredning sydover. 
Ved hjælp af vejrsatelitter har de 
kunnet konstatere, at Sahara i lø
bet af 1980'erne som helhed har 
bevæget sig sydover, men at det 
ikke er sket med konstant hastig
hed. Faktisk har der været år, 
h vor grænsen har trukket sig en 
anelse mod nord igen. Desværre 
har slutresultatet været, at Saha
ras grænse ligger 130 kilometer 
syd ligere i 1990 end i 1980. For
skerne efterlyser dog længere tids 
undersøgelser fo r at kunne slå 
fas t, om der er tale om en ved
varende ekspansion af verdens 
største ørken. • 

samt drastisk nedgang i antallet 
af egnede redetræer. En målrettet 
redningsplan er nu iværksat. Den 
indeholder på kort sigt udlæg
ning af føde t il fuglene og på 
længere sigt genetablering af de le 
af den oprindel ige skov på øen. • 
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NOTER 
·OM 
WWF 

~ 
Øresund 
WWF er bekymret fo r de mil
jømæssige følgevirkninger af 
en fast fo rbindelse over Ø re
sund. Derfor bad vi allerede i 
fo råret regeringen og Folkc
tinger om at udskyde vedta
ge! en af anlægsloven, sil der 
blev rid til at træffe en mil
jømæssig forsvarlig beslut
ning. Vi kritiserede, at o ffent
liggørelsen af miljø rapporter
ne skete sil sent, at der kun 
var ganske kort tid til at rage 
tilling til alle miljøproble

merne. l maj arrangerede 
WWF et seminar i S tock
holm om Ø ter øen fremtid, 
og der blev herfra udtrykt stor 
frygt fo r broens negative ind
virkning pil Østersøens miljø. 
l oktober fulgte vi op med et 
brev t il den danske og sven
ske rar minister, hvor i vi ud
trykte tilfred hed med, at der 
blev ned at at internationalt 
ekspertpanel, som skulle vur
dere miljøkonsekvenserne fo r 
Østersøen. Men samtidig op
fo rdrede vi kraftigt ti l, at pa
nelet blev sammensat, sil den 
nødvendige ekspcrtice til at 
vurdere de mange faktorer 
indgik i arbejdet. Herunder at 
det blev sikret, at alle inter
e ercde Østersølandc fik mu
lighed for at bidrage med cks
pertice til dette arbejde. Det 
er vores klare opfatte! c, at 
der i der v idere arbejde bør 
indgå vurderinger af forskelli 
ge linieføringer fo r en bro, og 
at alternativer som f.eks. en 
sænketunnel eller boret tun
nel skal inddrages i analysear
bejdet. • 

o 

Are t s 
julegave-ide: 
Medlemskab 
af Panda
klubben 
Giv familiens børn og 
unge en gave, de vil 
huske d ig fo r: Et 
lemskab af WWF's bør
ne- og ungdomsklub, 
Panda-klubben. Du kan 
vælge enten at give 

10 år med Naturmærket 

medlemskabet for et enkelt 1\r el
ler at betale kontingent i de 
kommende år også. Medlemskon
tingentet er kun 80 kr. om 1\rct 
for seks spændende Panda-blade 
sarilt et Panda-pas, der giver gra-

tis adgang eller adgang til redu
cerer pris til en række museer, 
akvarier m.v. over hele landet. 
Ved indmeldelsen får det nye 
medlem et Panda-raskemærke og 
et klistermærke. l anledning af 
julen vedlægges desuden en lille 
ekstra gave. Benyt venligst giro

- ..J<r>rr<' t midt i blader. Vi sender 
straks materialet ud til det 

nye medlem, med
mindre du selv vil 

overrække gaven 
- sil skal du blot 
afkrydse i rubrik

ken på bagsiden af 
girokortet. • 

Specialpris for WWF-medlemmer 

er det 10 år siden, 
at det første Narurmærke blev 
lanceret. Det har WWF og 
Schultz Print A/S markeret ved 
at udgive cnjubilæumsmappe, 
der indeholder naturmærkerne 
for perioden 1982-91. Mappen, 
der har forord af WWF's præsi
dent Prins Henrik, indeholder 
desuden en omtale af kunstne
ren bag de enkelte års mærker. 
Den smukke jubilæumsmappe er 
kun frem tillet i 3.000 numme
rerede eksemplarer. A Ile, der in
teresserer sig for Naturmærkets 
historie, bør eje denne mappe. 
Den er samtidig en fortrinlig ju
legaveide ril enhver naturelsker. 

WWF's generalsekretær Lene 
Witce og Schultt koncernens di
rekrør Ole Trock-]ansen over
rakte HKH Prins Henrik et ek
semplar af jubilæumsmappen. 

Benyt vores specialtilbud. 
Kun kr. 198,- (normalpris kr. 
250,-) • 

---------------------------~-
JA, jeg vil gerne have 10 ÅR MED NAT URMÆRKET 

t il specialpriscn kr. 198,- (normalpris kr. 250,-) 

Send mig __ stk. a kr. 198,- kr. + porto og forsendelse kr. 20,-
lalt kr. _ __ _ 

Beløber er ved lagt i check 
Ø nskes sendt pr. efterkra,· ( + kr. 10,-) 

Nm·n - - - -------- ------------
Adresse -------------------- - 
Postnr./By - -------------------

Kuponen sendes til : 
Naturmæ rket 
Verdcnsnaturfonden, Hersredvang 12, 2620 Albertslund 

PS: Send kuponen, så vi har den senest den 13. december, så er du 
sikker på at modrage forsendelsen inden jul 



WWF - Europa
parlamentet 
Den 25 -26. september holdt 
WWF og Europaparlamentet en 
konference med det fonnål at ud
arbejde en handlingsplan for na
tu rbevarelse i Eu ropa år 2000. 
Foruden parlamentarikerne del
tog en lang række reger i ngsre· 
præsentanter, videnskabsfolk og 
miljøorganisationer. WWF's in· 
ternationale præsident, Hans 
Kongelige Højhed Prins Philip 
indledte og udtrykte håb om, at 
konferencen ville forøge bevidst· 
heden overfor naturbevarelses· 
spørgsmål, bidrage til en mere 
miljøvenlig lovgivning, og til 
skynde til en ændring af Rom· 
trakrarens artikel 2, så bæredyg· 
tig udvikling kan blive et grund· 
læggende princip. Der ble'' foku· 
screc på udviklingen i Ø tcuropa 
og de store naturområder i 
Østeuropa, som bl.a. findes langs 
jerntæpper. WWF har allerede 
sat en række projekter i gang for 
ae sikre disse naturrigdommc. 
Desuden blev især den vestl ige 
verdens ød le livsstil debatceret. Vi 
udgør 20 pcc. af menneskeheden, 
men forbruger 80 pct. af de res· 
sourcer, der hentes ud af Jorden. • 

Elefantbrød 
Over 600.000 elefantbrød har dan
skerne sat til livs i løbet af det sid
ste årstid, og det har indbragt 
150.000 kr. til WWFs arbejde for 
at redde den afrikanske elefant. 
Det er finnaet Credin A/S, der er 
leverandør t il den danske bager· 
scand, der fik ideen med elefant
brøddenc. For hvert solgt brød er 
der gået 25 øre til WWFs arbejde. 
Og der- er brug for pengene: Den 
afrikanske elefant er stærkt truet. 
Ganske vist er der områder i Af
rika, hvor der er masser af elcfan· 
cer, men det hører til undmgelsen 
- de fleste steder går elefantbestan
dene tilbage. På kun IO år gik det 
samlede antal elefanter i Afrika 
ned fra 1,3 millioner til omkring 
650.000. Heldigvis ser det ud ti l, at 
færre elefanter dræbes af krybskyt· 
ter nu end for blot Cl 5r siden. Det 
skyldes ikke mindst forbuddet mod 
international handel med elfenben 
samt bedre beskyttelse af elefanter
ne i nationalparkerne. Et arbejde, 
der koster mange penge, og som de 
150.000 kroner bruges til. • 
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N a turmærkesælgere 
Vindere af lodtrækningen blandt naturmærkesælgere er: 
l.præmie: Et rejsegavekort til en værdi af 15.000 kr. t il Topdanmark 
Rejsebureau/ Helmer Rejser: Svend Aage Olsen,·Kastrup. 
2.præmie: En Braun elektronisk food-processor: Kim Albrechtsen, 
Aalborg. 
) .præmie: En Sony Walkman WM-EX lO: Lis Jensen, Odense C, C. 
Staggarc, Hinnerup, Felix T horup, Købcnhav7 K, Laila Bjørklund, Fær
øerne, Louise Krogh Bentzen, Albertslund, [ ykke Rasmussen, Hadcrs· 
lev, Lisecte B. Christiansen, Odense C, Leif Olsen, Brønshøj, Anne So
fie Madsen, Gentofte, Ingrid Jensen, Jægerspris 

WWF vil gerne benytte lejligheden til at cakke Topdanmark Rejsebu
reau/ Helmer Rejser, Braun og Sony for præmierne. T illykke t il vinder· 
ne, der alle har fået deres præmie. • 

Pandaen holder sækken, mens MeHe Foldager, WWF, trækker vinderne 
og Tony Hansen, Schulrz Print A/S, hjællJer til. 

Bliv WWF
ambassadør 
For ca. tre år siden oprettede 
WWF Verdensnaturfonden den 
første lokalafde ling i Fyns amt, 
og senere kom der ogs11 lokalaf
delinger i Sønderjyllands og 
Århus amter. Men for at styrke 
repræsentationen i lokalafde
lingerne og dermed få endnu 
bedre muligheder for at udbre· 
de kendskabet til WWFs natio
nale og internationale arbejde 
har vi brug for endnu fle re fri· 
villige hjæ lpere. Er du et af 
Verdensnatu rfondens mange 
medlemmer, som ønsker at yde 
en mere effektiv indsats for 
WWF, så meld dig som WWF
A mbassadør i din lokalafde ling. 
Hvervet er så omfattende, som 
du selv ønsker, det skal være, . 
og det består primært i at spre
de information på lokalt plan 
og at hven ·e medlemmer. 

- _.,.. 
-Man er vel sælger ..... ! 

WWF 

WWF 
opfordrer til 
dansk regn
skovs-politik 
WWF har sammen med en ræk
ke andre grønne organ i ationer 
udarbejdet et forslag t il en samlet 
dansk regnskovspolitik. Forslaget 
omfatter målsætning for en sådan 
poli tik samt en række konkrete 
for lag inden for det internatio
nale samarbejde, handel og for
brug og dansk udviklingsbistand. 
Forslaget er blevet godt modta· 
ger, og miljøminister Per Stig 
Møller har sat i værk, at der nu 
bliver udarbejdet et officielt regn· 
sko,·s-politikforslag, som vil blive 
fremsat i Folketinget i denne 
samling. De grønne organisatio
ner ,·il blive lw rt i denne sag. 
WWF har samticlig opfordret 
Danmark ti l også at arbejde for 
en fæ lles europæisk regnskovs
poli tik. Foreløbig ser det ud ti l, at 
Danmark f5r en egentl ig samlet 
politik om regnskoven. • 

Lokalafdelingerne arrangerer 
mange forskell ige ting: Panda
skovtur, koncerter, har haft in
fonnationsstande på festivals og 
meget andet. Men der er endnu 
flere muligheder for en aktiv 
indsats for na turen, hvis vi er 

endnu flere til at 
klare opgaverne. 
Er du blevet in· 

teresseret i at 
høre me· 
re om li-
vet som 
WWF
ambassa-

dør, e ller har du 
gode ideer t il WWF
aktiviteter i dit områ
de, så ring på tlf. 35 
36 36 35 og cal med 
Jytte Falk. 
Du er også velkom

men til at henvende 
dig, selvom du ikke hor i 

et af de amter, h,·or WWF 
er lokalafdelinger. • 
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Esben Dragsted 
70 år 
Næstformand i WWFs bestyrelse 
og medstifter af WWF i Dan
mark , professor Bent Muus, skri
ver i anledning af Esben Drag
steds 70 års fødselsdag: 
Den 16. oktober fyldte WWF 
Verdensnaturfondens afgåede for
mane!, Esben Dragsted, 70 år. Det 
var under hans formandskab, der 
begynd te i 1980, at fonden kom 
ind i en sund professionel og fag
lig udvikling fra en beskeden 
start - der nok ,·ar idealistisk, 
men i sin o rganisation rørende 
amatøragtig. 
Dragsteds pligtfølelse og glæde 

Fra er besøg i Kina i 1989: Esben 
Dragsrecl, HKH Prins Henrik, ricl
ligere generalsel<rerær Vibeke Skar
Hørdam og \XIWFs videnskabelige 
medarbejder i Hong Kong, David 
Melville /Jå ·vej ned af Yangrse flo
den. 

ved at få ting til at fungere, fik 
ham ti l at bruge utro lig meget af 
sin travle advokatt id på fondens 
ve og vel - navn lig i de første ~r, 
hvor det var særl ig tiltrængt. 
l bestyrelsen var Dragsted en ve l
oplagt og myndig mødeleder, der 
med stor overbærenhed og er 
glimt i øjet styrede de vidtløftige 
diskussioner, der undert iclen ud
spandt sig, når videnskabel ige, 
forretningsmæssige og organ isa
toriske syn punkter skulle ende 
med en syntese. 
Esben Dragsted bryder s ig ikke 
meget om vi rak, og det er heller 
ikke nogen speciel kunst at blive 
70. Fo r os i WWF er det mere 
væsentl igt ar benytte lejligheden 
til at sige tak for en stor indsats, 
der har gjort os væsen tligt bedre 
ru tet ti l at udrette nogle af de 
ting, som vi i a l ubeskedenhed 
mener verden har brug for. • 

pen nyeverden 

Gaver og 
bidrag · 
P riaden 1.7 .-25 .9 .1991 

WWF Verdensnaturfonden øn
ske r at sige rak t il alle bidragyde
re. Der er alene pladsmangel, der 
tvinger reelakt ionen ti l kun at 
bringe oversigten over b idrag på 
500 kr. og derover t il WWF's 
hjælpearbejde. lak for hjælpen. 

Nye stØttekredskontrakter : 

1.000 kr. pr. k Percr Ellclulllgc, Henning 
l-llllnmclmosc. 

Gaver og bidrag: 

Kim ~la Iou 500, Susann Brandt 500, Jan 
Skynhammar 52), M. Toldam og Spnner 
1.;00, Kruin Andcr~cn 1.500,1\targir Rosr# 
gaard 500, Else Skærbæk 1.000, Margir 
Chrisrensen 2.100, IFP Kursus 1.000, Gis· 
sel(eld Godskontor 1.500. Lars J;~rgensen 
1.500, S<>ren Weinreich 600, Otto l-lpj
mmk Andersen 6.000. Bcrrrams Far\'ehan
del 1.500, l3jprn Petersen 650, John Ander· 
sen 700, B. Hamen 500, j.C. l lempel's 
Fond 10.000, Sanne Fredslund 500, Otto 
Pedersen 595, Erik Chnsrcnsen 800. 
Glenn Ducken 500, Aage Wichmann 500, 
Flemming Jensen 750, Poul Knstinnscn 
500, Funck Jensens Famihe(ond 14.000, 

1-l .R. Frederiben 1.000, T<nn Birch Hansen 
599,50, Enk Nielsen 1.000, Brian Olsen & 
Sonncr r\pS 500, Else Swensen 500, Nils 
K. Nielsen 1.200, Peter Wandborg 500, 
O le B. Lyshede 1.000, H.j. Jacobsen 500, 
I-Ians Øsrer 500. S r i g S. Steenbjerg 500, 
Anne ~hugrcthc rvtaarhjcrg 500, Niels 
J<>rn Krogh 500, jens Okking 500, Niels 
Ebbe Andersen 4.500, Der Bcrrouchske 
Familielegat 2.000, Britta E. Pedersen 500, 
Bernhard Å man 1.000, Jens Waldor(( 700, 
~ Iarianna S;>lvberg 500, Vinhandler )pr
gen Orcycr og Hustrus Legen 10.000, Dansk 
Typograf-Forhund 5.000, 
Kri>ta Heinrich's fødselsdag 1.950, Birgith 
D)'rkilde 500, Lotte Madsen 500, junckcrs 
Bogbinderi 500, Peter Petersen 500, lvli
chael Ju>tesen 750, Poul Larsen 500, Axel 
Brygtn.HHl 500. Thora Drcijcr Bcndscn 
1.000, Giue Kjær Larsen, Jacob Christian 
jchsen 1.000, Lemvigh-Muller & Munck 
Fonden 5.000, Der Arnsredtske Famihe
fond 6.000, Dansk El-Forbund 2.000, Vek· 
selcrer Vil liam H. Michaelsens Legat 
9.000, Ankerlokken ~ larine A/S 700, Lise 
Palm 500, Kim Petersen 500, Irma Jensen 
500, Mene l h•enc 700, Gra:ia Sundberg 
700, Kun Olsen 700, Metre Kragh Jesper· 
sen 500, E. Johannesen 1.000, Else ~l arie 
og John Marschall 500, jerre Hagedorn 
500, Hen n)' Frunund 500, Peter Srehr 500, 
jprn Jensen 500, Arne Skouboe 500, B.K. 
Pedersen 700, Miller Pen Co. AS 15.250, 
Claus achs 600, Jan A. Chrisuansen 500, 
Helga lvh•ller 500, Jespe r Spe 1.000, Ilse 
Blegholm 1.000, Birgme B. Lindegaard 
500, jens Mogensen 600, Peter Wandhorg 
1.700,50, Julie Kampmann 500, Ole Iver· 
sen 500, Allan Risager 500, Fr. Winslpw's 
Efrf A/S 500. • 

FARVEL 
TILNATUREN 

Den nye verden 
af Bill McKibben 

Farvel til naturen har toppet bestsellerlisterne i USA, 
England og Tyskland. Den er et lidenskabeligt og 
personligt bidrag til miljødebatten, som uden morali
seren og dommedagsprofetier fonnår at klarlægge 
konsekvenserne af den miljøpolitik, eller mangel på 
samme, som føres i den vestlige verden nu. Myten om 
at vi kan klare os med enkle virkemidler eller lægge 
kursen om i fl·emtiden aflives, og forfatteren kommer 
med bud på løsninger, som vil virke. 

Bill McKibben er amerikansk journalist, redaktør og skri
bent ved bl.a. The New Yorker med artikler om miljøet. 
Han bor i Adirondack-bjergene nord for New York, hvor 
han har miljøet og de menneskeskabte forandringer tæt 
inde på livet. 
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BREVKASSEN 
Skriv til Levende Natur, mær
ket ••Brevkassen <<. 
Spørgsmål vil blive besvaret 
af et panel af WWF Verdens
naturfondens videnskabsfolk 
og eksperter. Spørgsmål, der 
ikke er plads til i bladet, be
svares personligt. 

Brasilien 1992 
Jeg læste for nylig i Politiken om 
en stor international miljøkonfe
rence, der skal ho ldes til næste år i 
Brasilien. Kan I fortæ lle, hvad 
konferencen går ud på, og hvad 
Verdensnatlllfonden gør ved sa
gen? 

Venlig hilsen 
Thomas Holst 

Th. Philipsensvej 16 
2 770 Kastrup 

l juni næste år afholder de Forenede 
Nationer et globalt tOIJmøde, en l<on
ference for alverdens statschefer og 
regeringer, om Miljø og Udvikling. 
Med en af disse ulidelige forkortelser 
går møder ofcest under navnet UN
CED. 

Tun og 
delfiner 
Jeg meldte mig ind i WWF Ver
densnarufonden for ca. et år si
den, og læser nu i Levenele Natur 
om tun på dåse . I snart e t år har 
jeg ikke købt tun på dåse i Dan
mark p.g.a drivnetfiskeriet. Men 
så har jeg ho ldt l4 elages sommer
ferie i Gibraltar, hvor jeg fandt 
noget >>de lfin-venligt« tun på då
se. Men da det oprindeligt kom
mer fra Thailand, er jeg lidt i 
tvivl om ••venligheden« . Jeg 
medseneler banclarolen, og håber 
I kan hjæ lpe mig. 

Med venlig hilsen 
Hanne Krabbenhøft 

Østergade 93 
6700 Esbjerg 

Det er meningen med UNCED, at 
regeringeme skal foriJiigte sig til en re
el indsats for m redde verdens miljø og 
for at silo-e udvikling, især i de farrig
s re lande. Vi Mber bl.a. på, at UN
CED vil vedtage foriJ!igtende konven
tiOJler om mindskeLse af drivhuseffek
ten og om bevarelse af jordens mang
foldighed, den biologiske diversicet. 
Indtil videre går regeringemes for
handlinger [Tem cil UNCED des
væne ualmindelig trægt. De rige 
lande vil ikke diskutere de fattige 
landes J>roblemer - de vil kun dis
kutere nawrbevarelse. Og de fattige 
lande vil ikke afskære sig fra at ud
n)•tte deres nawr - selv om det må
ske ødelægger den på længere sigt -
hvis ikke de rige lande hjæi/Jer dem 
med at løse deres akutte økonomiske 
problemer med gæld, lave råvarepri
ser osv. 

W\'(IF har arbejdet aktivt med UN
CED, både /Jci egen Mnd og sam
men med en ræki<e andre />ri11ate 
miljø- og udviklingsorganisarioner. 
Vi har f.eks . været værter for et in
ternationalt seminar om biologisk 
diversitet, hvor /Jrivace miljø-Ol-gani
sationer fra hele 11erden enedes om 
en ræi<ke hav til den i<onvenrion 
om biologis!< diversiret, som regerin
geme er i gang med at forhandle. 

Det, du har læst i Policil<en, har 
nok været en kamJxcgneavis frcc 92-
gru/J/Jen, som blev udsendt som rit
læg til Politiken i slutningen af sep
tember. Avisen kan rekvireres ved 
henvendelse til WWF. 

Venlig hilsen 
mag.art. Kim Carstensen 

l det lille blå felt /Jå bandaralen står 
der: »Delfin-venlig - John W es t 
scøuer udelukkende fiskemewder, 
der besk)•tter havmiljøet og de man
ge dyre- og plantearter, der fineles i 
havet«. Og /Jå banciaro/en stc1r der 
også, at dåsen med indhold er J>ro
ducerer i Thailand ti! ]olm West. 
Thailand imponerer frossen tun fra 
en lang række lande , der næsren al
le benytter fangstmetoder, som er 
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Hjælp ræ~en 
Jeg er bekymret over, hvor ud
bredt sygdommen ræveskab er i 
Danmark.' Derfor synes jeg, at 
WWF's medlemmer og alle andre 
bør overveje, om vi i Danmark 
ikke skal gøre noget for at redde 
ræven fra at uddø. WWF er så 
aktiv fbr at redde andre dyr fra at 
uddø, så hvorfor ikke redde vores 
smuk~este rovdyr fra helt at for
svinde i den elanske natur? 

Med venlig h il -en 

B.H . Pedersen 
Hjortgårdsvej lJ 

8600 Silkeborg 

Den S)•gdom, der i disse år hærger 
den danske rævebesrand, er meget 
alvorlig. Dyrene dør under score 
pinsler, og i de værst ramte områder 
er beseanden rnrec. Alligevel er der 
ingen risiko for , at ræven vil for
svinde som art. Hvor dramatisl< 
S)•gdommen end rager sig ud i dag, 

Byræven er ii<ke bange af sig. 

skadelige for miljøet. Fiskerne fra 
disse lande bruger fortrinsvis smr.r
{Jenot og drivnet, og begge disse t)'
/Jer redskaber koster hvert år lum
clrede wsinder af lwvf ugle, hvaler, 
sæler, havskild/Jaelder, hajer og an
dre fisk livet. Pakningen af wn i 
T hailand foregår />å score llenJletik
fabrikker , og wn fra mange forskel
lige lande ankommer ri! samme fa
brik. De1jor er der ingen kom ro! 

WWF 

vil den pci et cidsJnmkt ebbe ud. Og 
der er ingen tvivl om, ae ræve-be
standen lumigr. vil /<amme på fode 
igen~ Hævens SJ>redningsevne er 
stor. Det ved man fra bl.a. de ud
ryddelseslwmpagner, der har 11æret i 
forbindelse med den lejlighedsvise 
opdukken af lumdegalsl<ab i Sønder
jyllcmd. Arten S/Jreder .1 ig lwrtigt til 
de områder, hvor den er blevet ud
ryddet . 
Sam tidig formerer ræven .lig hurtigt, 
og den er d)•grig ri! at cii/Jasse sig 
ændrede forhold . Tænk blot /Jå, 
hvor mange b)•ræve , vi har fået i de 
seneste cir. Selve sygdommen lnm
deslwb kan der ikke stilles noget op 
overfor. jægerne kan aflive de værst 
medeagne d)•r og udfri dem for deres 
/Jinsler. Den bedste måde at hjælpe 
ræven på, er at rage godt imod den, 
lwis den dukker op i /Jarcellwslw-
1'en. Samtidig kan man O/Jieve nogle 
vidlinderlige sumder, ncir man ser 
det dejlige d)•r snuwe væl< med de 
godbidder, der er lagt ud c.il det. 

Venlig l1ilsen 
biolog Tommy Dybbro 

med, lwill<en 11m der kommes i hvil
i<en dåse . Faktisk kan man være rer 
sikker på, at dåser fra ]olm West
finnae t indeholder tun fra mange 
forshellige egne />å ]orden. Der fin
des nemlig tWl i næsren alle have i 
verden. 
Så erikeuer og banelaro/er med 
· Delfin-venlig« lwn man rolig se 
bort fra - ingen salgsorganisationer 
kan vide med sikkerhed, at netO/J 
deres dåser tun ikke er fanget med 
drivnet eller andre ødelæggende 
fangsunewc/er. Der er kun et at gø
re, hvis man vil være helt sikl<er /Jå 
ii<ke at srørce den miljøbelastende 
tunfangst: Lad være med at købe 
tun />å dåse. 

Venlig hilsen 
redai<tør Anne-Marie Mii<kelsen 
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FOLK 
Nu er FOLK også begyndt at 
bruge engangstandbprsre. 
FOLK bruger kun deres tandbørste en gang. 
S:\ smider FOLK den væk. 
FOLK tænker overhovedet ikke på det spild af 
ressourcer, det medfører. 
FOLK tænker i det hele taget ikke. 
FOLK bruger bare. 
FOLK tror ikke, at de har noget 
med det hele at gøre. 
Det er som om FOLK er bevKistlpse. 
FOLK skyller akerdens ting ud i kloakken. 
FOLK tænker bare ikke p:\, hvor kloakvandet bliver 
af. 
FOLK er s;\ autoritetstro. 
FOLK tror okke, at noget a01ænger af dem selv. 
Nej, FOLK skal ikke have snuden i klemme. 
FOLK er så bange for, hvad FOLK siger. 
•Hvad vil FOLK ikke tænke?•. 
T.-"nker FOLK. 
FOLK m~' snårt til at tage sig sanuncn. 
FOLK må forklare FOLK, ar FOLK har et ansvar for 
det der sker. 
FOLK kan okke bare bruge engangs-emballage, og så 
give FOLK skylden for der V>Cielagre miljø. 
Nu m:\ FOLK vågne op. 
Og rage FOLK i nakken. 
FOLK må forstå, ar der betyder noget, hvad FOLK 
går og g;lr m<xl FOLK. 
FOLK må jo være dumme i hovedet. 

MAN 
MAN må til at tage skoene i den anden hånd. 
MAN kan ikke bare fortsætte. 
MAN tror åbenbart, at havene er uendelige. 
Ligesom MAN tror, ar atmosfæren er. 

MAN vil ikke forstå, at MAN bor på en kugle. 
MAN forstår ikke, at hvis MAN V>Cielægger den kug
le, så har MAN ikke nogen steder at bo. 
MAN er simpelthen ikke vågen. 
~IAN ser ikke skriften på væggen. 
MAN lukker ;>jnene og tror, alt er i orden, når MAN 
~bncr dem igen. 
Ønsker MAN riistandene ændrer, må MAN tage sa
gen i egen hånd. 
MAN ligger, som MAN har redt. 
MAN må sr:\ tidligt op, hvis MAN ikke vil IV>bes 
over ende. 

MAN skal ikke gabe over mere, end MAN kan 
skræve over, med mel i munden, og ikke blæse kraf
tigere end bukserne kan holde. 
MAN kan, hvad MAN vil, hvis MAN vil. 
MAN gpr bare ingenting. 
MAN venter. 
MAN tror, der er rid nok. 
MAN er ikke rigrig klog, MAN m~ jo være dum. 

NOGEN 
NOGEN burde gøre noget. 
NOGEN burde få NOGEN til ar forstå, ar dette ikke 
kan blive ved, hvis ikke NOGEN gør noget. 
NOGEN burde m NOGEN til ar g:\ foran. 
NOGEN burde f;\ NOGEN til at stå op og sige fra. 
NOGEN burde få NOGEN til ar få NOGEN til at 
aktionere mod NOGEN der sviner. 
NOGEN burde g~r til ministeren. 
NOGEN burde få NOGEN til at gå til minisreren. 
NOGEN burde gå til kommunen. 
NOGEN burde råbe NOGEN op o denne sag. 
NOGEN burde forstå, at NOGEN faktisk rager dette 
alvorligt. 

Tanker Qmkring 
miljøet 

Visesangeren Niels Hausgaard har været p~ scenen siden 
1970'erne. På vendelbomål og til eget guitarakkompagne
rnem synger han med både lune og ironi sine viser om sam
fund og menneske r. Han er et fast indslag p~ Tønder Festiva
len, mødestedet for folkemusikkens venner. Og sammen 
med Erik C lausen har han lavet TY-udsendelser, der har 
vakt opsigt ved deres bevidst enkle opsærning. Niels Haus
gaards engagement i samfundet rækker dog langt ud over 
Vendsyssel-miljøet. Han er også protektor for WWF's kam
pagne • Junglevagt for Amazonas«. Og da WWF den 21. ok
tober præsenterede • Værn om Jorden -en strategi for bære
dygtig livsstil« fremsagde han den monolog, som er gengivet 
her på siden. Vores fælles ansvar for naturen kan vel næppe 
udtrykkes bedre. 

NOGEN burde indse, at det NOGEN gør kommer 
til at g:\ ud over NOGEN. 
NOGEN bør indse, at NOGEN dør af forureni ng. 
At NOGEN er døde. 
Ar NOGEN vil dY> fremover. hvis ikke NOGEN gY>r 
noger. 

NOGEN tror ikke, at NOGEN ser det, når NOGEN 
brxnder deres gamle PVC-tagrender i baghaven. 
Hvis NOGEN vidste, at NOGEN s:\ det, ville NO
GEN lade være. 
NOGEN er værre end NOGEN. 
De er NOGEN værre NOGEN. 
NOGEN burde holde op med at lave sjov med det 
her. 
Det er der NOGEN der gpr. 
NOGEN fatter ikke en brik. 
NOGEN er bedpvende ligeglade. 
NOGEN tror, at det er NOGEN andre, det drejer sig 
om. 

NOGEN må fors~;ge at påvirke NOGEN der kender 
NOGEN. 
NOGEN gider ikke. 
NOGEN vil ikke. 
NOGEN er bare ... 
NOGEN er bare dumme. 

EN OG ANDEN 
EN OG ANDEN kunne have godt af en lille tur 1 

Vesterhnvet. 
S:\ ville EN OG ANDEN nok begynde ar rænke sir. 
EN OG ANDEN burde læse lidt om narurens kreds
løb. 
EN OG ANDEN burde måske bruge lidt mindre 
hmsrgødning. 
EN OG ANDEN burde måske spr~•jte lidt mindre 
med gift. 
EN OG ANDEN burde måske gøre EN OG AN
DEN opmærksom '"' der forkerte i at hælde maling i 
kloakken. 
EN OG ANDEN burde m;\ske k~1re lidr mindre i bil. 
EN OG ANDEN burde måske cykle lidt mere. Biler 
smider adskillige tons bly ud i luften hvert k 
Der burde EN OG ANDEN tænke på. 
EN OG ANDENs børn udvikler allergier på grund af 
rungmetaller i kroppen. 
Der burde EN OG ANDEN rænke på. 

~ EN 00 ANDEN burde g~ rund r med stor skyldfølcl~ 
~ se overfor EN OG ANDENs i:»lrn. 
.g Der gY>r EN OG ANDEN måske også. 
@ EN OG ANDEN burde hanke lidt op i EN OG AN

c/5 DEN. 
8 EN OG ANDEN rænker ikke på, ar EN OG AN
~ DENs lx,>rn kommer til m spbe EN OG ANDENs 

skidt. 
Der burde EN OG ANDEN tænke på. 
Men EN OG ANDEN er ligeglad. 
EN OG ANDEN er ganske simpelt dum. 

Hvis EN OG ANDEN kunne få NOGEN til at for
klare FOLK, hvad MAN kan, og hvad MAN ikke 
kan, så ville DE FLESTE MENN ESKER fi nde det i 
orden. 

Derfor mener DE FLESTE MENN ESKER, at der var 
rimeligt, om EN OG ANDEN fok NOGEN ti l at 
starte med sig selv. B<lrc som en begyndelse. • 


