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Det åbne danske kulturlandskab 
har gennem de sidste 50 år mistet 
et utal af levesreder for de vilde 
dyr og planter. Det skyldes ikke 
mindst indførelsen af moderne, ef
fektive landbrugsmetoder. Naturen 
får simpelthen trange kår i det mo
derne landbrug. Læs om naturens 
placering i moderne landbrug - og 
hvad man kan gøre for at sikre de 
vilde dyr og planter - /Jå side 4-7. 
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Det mener WWF Verdensnaturfonden: · 

Landbruget skal give 
-naturen en chance 

l 

Vi danskere holder af vores ' land 
med de bølgende kornmarker, de lyse bø
geskove, de hvide strande og de blå fj orde. 
Vi er ikke så vilde med de snorlige rækker 
af roer, de udrettede åer og de drænede 
enge. Men begge dele indgår dog i det, vi 
opfatter som den danske natur. I virkelig
heden er vores landskab et kulturland
skab, der er skabt af generat ioner af land
mænd, som har skabt hovedparten af den 
velstand, vi i dag nyder godt af. 

Indtil midten af dette århundrede var 
der også plads til naturen i det danske kul
turlandskab. Men siden anden verdenskrig 
er landbruget blevet moderniseret og effek
tiviseret voldsomt, og det er naturen, der 
har betalt prisen for den velstand, som er 
resultatet af denne udvikling. 

Det er nu ved udgangen af dette år
hundrede på høje tid at slå bremserne i og 
give naturen en chance. Vi har mistet en 
stor del af de mange dyre- og plantearter, 
vi havde (or blot 100 år siden i Danmark. 
Landmændene er nogle af de vigtigste 
forvaltere af naturressourcer, og'"det er på 
t ide, de får bedre vilkår til at kunne ud
føre denne vigtige side af deres job. 

Det er op t il polit ikerne at sørge for, 

Insekternes fantastiske verden 

at det kan ske. Den enkelte landmand er 
forlængst fanget i en uhe ldig skrue, h vor 
han eller hun er nødt t il at presse jorden tH 
en højere og højere ydelse for at kunne 
overleve i sit erhverv. Selv om en gælds
tynget landmand havde lyst t il det, v ille det 
være meget svært at omlægge landbruget t il 
en mere naturvenlig driftsmetode. Brugen af 
pesticider, der sikrer landmanden et højt 
udbytte, er f.eks. en væsentlig hindring for 
bevarelse af den biologiske diversitet . 

Det handler om at gøre det økonomisk 
attraktivt at drive et økologisk bæredygt igt 
landbrug. Det vil være en fordel for miljøet 
og for landmanden selv. Det vil give natu
ren en chance - og vi vil uden tvivl atter 
kunne få mange af de dyr og planter t ilbage, 
som er forsvundet fra den danske natur i lø
bet af de sidste 50 år. 

WWF Verdensnaturfonden opfordrer 
til, at den hjemlige debat om det bæredygt i-

. ge landbrug ikke udelukkende drejer sig om 
at løse de miljøproblemer, det intensive 
landbrug har skabt. Men også hvordan vi får 
vendt udviklingen , så der i det danske land 
brugsland er plads t il de mange natur-oaser, 
der skaber variation i landskabet, til gavn 
for de vilde dyr og planter. • 

Insekternes verden er fascinerende. Selv mennesker, der 
ellers synes, at alle insekter er noget væmmeligt kryb, 
kan ikke undgå at blive interesserede, når de læser om 
myre-samfund, vandregræshopper og bier. Desuden er 
insekterne en helt afgørende del af den økologiske ba
lance her på Jorden - vi kan ikke overleve uden. Her er 
en humlebi og en køllesvæ rmer i gang med at gøre sig 
til gode med nektar på en t idselblomst. Læs om insek
terne og deres fanrastiske verden på side 12-18. 

WWF - World Wide Fund for Nature - er en privat og 
uafhængig international miljøorganisation, som arbejder 
for at løse globale natur- og miljøJJToblemer. WWF har 
afdelinger i 28 lande, og WWF Verdensnaturfonden er 
den danske afdeling. Fonnå/et med. WWF's arbejde er at 
bevare naturens mangfoldighed (den biologiske diversi
tet) , at sikre at udnyttelsen af naturens ressourcer sker 
pd en bæredygtig milde og at bekæmpe forurening og 
unødigt forbrug af ressourcer og energi. 
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Naturen ha 
i det moderne 

Det åbne danske kulturlandskab har gennem de 
sidste 50 år mistet et utal af levesteder for de 

vilde dyr og planter. Spørgsmålet om, hvordan 
vi sikrer de små natur-oaser i agerlandet og 

genetablerer nogle af de tabte, bør derfor også 
indgå i diskussionen om et bæredygtigt 

landbrug 

Af Tommy Dybbro 

B ølgende kornmarker i 
sommervinden. Lange, li
ge rækker af sukkerroer. 

Gule rapsmarker. Dette er en del 
af det <1bne danske kulturland
skab. Og en meget væsentlig og 
dominerende del af landbri.•gslan
det. Det er også her; grundlaget 
for der- økonomiske udbytte i det 
danske landbrug ligger. 

Men det danske agerland om
fatter ikke kun de dyrkede mar
ker, der undergår jordbehandling 
i form af pløjning og harvning, 
og som ti lsås med de forskellige 
landbrugsafgrøder. Agerlandet er 
ganske vist stærkere præget af 
menneskers indgriben end andre 
landskabstyper som f.eks. skove
ne. Det er mere et kulrurland
skab end et nat·mlandskab, men 
spredt i det opdyrkede og gen
nemkultiverede danske landskab 
findes der meget andet end mar
ker. Og denne del spiller en stor 
rolle for det vilde dyre- og plan
teliv. 

Det gælder vandhuller, leven
de hegn, stendiger, vildtremiser, 
gravhøje, åer og bække, enge og 
overdrev og andre udyrkede plet
ter . . Det meste er menneskeskabt, 
men har dog a lligevel et mere 
"naturligt« præg. Det er a ltsam
men med til at give variation i 
landskabet. T il fryd for øjet, og 
hvad der er endnu væsentl igere: 
Det er vigtige narur-oaser mel
lem de dyrkede marker. Det er le
vesteder for en masse vilde dyr og 
planter, der her trives i et kom
pliceret samspil - dog ofte i større 
eller mindre grad præget og på
virket af selve landbrugsdriften. 

Få arter på markerne 
Ude på de dyrkede marker er le
vevilkårene for de vilde dyr og 
planter ret begrænsede. Kun få 
arter er tilpassede til at kunne 
klare forholdene her. Den avan
cerede teknik med dræning, 
kalkning, gødskning, skadedyrs
bekæmpelse og effektiv jordbear
bejdning har ført til en yderst en
sidig plantevækst på markerne. 
Alle bestræbelser fra landman
dens side går jo ud på at sikre den 
afgrøde, der vokser på marken, så 
den ikke få r konkurrence fra an
dre plantearter. 

Man dyrker monoku lturer. 
Ensartede flader med den samme 

Landbrugets brug af gødningsstoffer 
har medført betydelige miljøproble
mer i de senere år. 

trange kår 
dbrugsland 
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Sommerfugle som denne admiral 
holder til i varierede landskaber 
med urter og buske. 

s 

afgrøde. Det er lettest at styre, 
men det påvirker i høj grad jord
bundens liv af insekter og andre 
smådyr samt dyre- og plantelivet 
på overfladen: En blandet vegeta
tion, elvs. med mange forskellige 
plantearter, huser et betydeligt 
større antal forskellige dyrearter 
end en ensidig vegetation med få 
arter. Med andre ord er mangfol
digheden - den biologiske diver
sitet - meget ringe på markerne. 

Handlingsplaner 
De seneste års heftige diskussion 
om landbrugets påvirkning af 
miljøet har primært drejet sig 
om, hvordan sprøjtemidler og 
gødning, der bruges for at opti
mere udbyttet på markerne, ind
virker på vandkvaliteten i vore 
åer, søer og indre farvande. Og 
hvorelan nedsivende gødnings
stoffer er en trussel mod grund
vandet. Denne diskussion hand
ler om, hvordan landbruget, og 
dermed også den enkelte land
mand, kan og skal bidrage til, at 
vi får et" renere vandmiljø. 

I forbindelse med vandmiljø
planen, der blev vedtaget i 1987, 
skal landbruget gennem en lang 
række foranstaltninger være med 
til at fo rbedre situationen i vore 
søer og farvande. Og handlings
planen for anvendelse af pestic i
der på byder landmændene at .be
grænse de uønskede miljøeffek
ter. Det er vigtigt, at" landbruget 
få r styr på disse forhold. 

Landmanden som 
naturforvalter 
Men dertil kommer, at den dan-

Det dansl<e landskab er præget af 
landbrugets aktiviteter . 
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Som en klassisk forårsbebuder 
betragtes viben med rene som 
en af det danske kulwrland
skabs karaktcrfugle. Fra slutnin
gen af marts og foråret og som
meren igennem lyder vibens 
kåde skrig over mark og eng, og 
dens tumlende sangflugt liver 
op i landskabet. 

Så meget mere bedrøveligt er 
det' at konstatere, at viben er i 
rivende tilbagegang. Optællin
ger viser, at bestanden er mere 
end halveret, bare i løbet af de 
seneste 10-15 år. Forklaringen 
er ligetil. Den moderne be
handling af markerne levner 

Viben foretrækker de lave græs
enge. Pt'l markerne har den ikke 
store chancer for at klare sig. 

Flest fugle på 
økologiske 
landbrug 
Undersøgelser i de senere år 
har påvist, at tier er flere fugle 
på økologisk drevne landbrug 
end på konventionelt drevne 
landbrug. Det gælder bilde an
tallet af arter og det samlede 
antal fugle. 

Forklaringen er formentlig, 
at der findes et større og mere 
stabilt og varieret fødegrundlag 
på de økologiske landbrug, 
'hvor der bl.a. ikke anvendes 
bekæmpelsesmidler. 

Dansk O rnitologisk Forening 
har lavet en undersøgelse af 
gulspurvens ynglesucces, og 
denne unden;øgelse understre
ger den generelle tendens. 14 
økologiske og 24 konventioncl
le landbrug blev undersøgt i au
gust måned i årene 1989-91. 
Det var her muligt at bestemme 
ungeantallet i et stort antal fa
milieflokkc af gulspurv og der-

ikke plads til viberne. Det viser 
sig, at de vibepar, der forsøger 
at slå sig ned og yngle på mar
kerne, producerer mindre end 
0,7 unge i gennemsnit pr. yng
lepar. Og det er ikke nok til at 
opretholde en bestand. Der skal 
produceres mindst en unge om 
året for at opveje tabet af voks
ne fugle. 

På engene langs vore søer og 
åer og ude ved kysten klarer vi
berne sig bedre. Her undgår de 
de tunge landbrugsmaskiner. 
Men der er blevet færre og fær
re enge. Enten er de blevet af
vandet og opdyrket, eller også 
gror de til, fordi der ikke læn
gere græsser kreaturer på dem. 
Resultatet: Viben og andre fug
le, der er knyttet t il det åbne 
land, forsvinder. • 

De kreaturafgræssede enge er 
desværre blevet et sjældeut syn, 
1sær 1 Østdanmark. De er hjem
sted for en lang række fuglear
ter. 

med registrere ynglesuccessen 
det pågældende år. Familierne 
på de økologiske brug havde i 
gennemsnit 2,78 unger, mens 
hvert ynglepar på de konven
tionelle brug kun havde produ
ceret i gennemsnit 2,12 unger. 

• 

Gulspurven finder sin føde i der 
dbne land, men klarer sig t.Mrligr, 
hvis der kun er store, ensartede 
marker. 



Dyrknings-
frie 
bræmmer 
langs 
vandløb 
Ved de fleste vandløb dyrkes . 
jorden helt ud til selve vandlø
bet. I den nye lov om naturbe
skyttelse indgår en bestemmel
se om, at en 2 meters bræmme 
langs vandløbet skal holdes fri 
for dyrkning. Dette vil kunne 
bidrage til at tilbageholde nogle 
af de overskydende gødnings
stoffer, der ellers siver ud i 
vandløbet · fra marken. Men 
bræmmen vil også kunne fun
.gere som levested for en masse 
forskellige dyrearter. • 

Levende hegn er vigtige levesteder for mange dyr. 

ske land~and også på en mere 
direkte måde fungerer som en 
vigtig naturforvalter. Den måde, 
der drives landbrug på, er sim
pelthen afgørende for det vilde 
dyre- og planteliv i det åbne 
landskab. Og hele 65 pct. af 
Danmarks areal består af opdyr
kede marker og deres umiddelba
re omgivelser. 

Her spiller forekomsten af de 
mange små levesteder - småbio
toperne -der findes i tilknytn ing 
til markerne, en vigtig rolle. 
Mange fugle, der søger føde ude 
på markerne, anvender således 
gerne levende hegn og småkrat 
som skjulesteder, redepladser og 

dække for vind og vejr. Krybdyr 
og små pattedyr bor i stendiger
ne. Frøer og tudser holder til i de 
små vandhuller. Og et utal af in
sekter lever på og af de mange 
vilde urter, træer og buske, der 
findes langs vandløb og omkring 
markerne. Småbiotopernes varie
rede udbud af knopper, bær, bla
de osv. leverer et langt mere sta
bilt og permanent fødegrundlag 
for en masse dyrearter end mar
kernes rendyrkede og sprøjtebe
handlede monokulturer. 

Desværre har den nuværende 
driftsform i landbruget reduceret 
disse naturtyper i betydeligt om
fang gennem de senere år. Sam-
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Vandløbet og dets nære omgive~er udgør vigtige natur-oaser i det op
dyrkede kulturlandskab. 

menlægning af ejendomme og 
øget specialisering har medført, 
at mindre marker er lagt sammen 
til større enheder. Derved sløjfes 
mange levende hegn, diger og 
skel. Et utal af små vandhuller er 
forsvundet ved dræning eller er 
blevet ødelagt ved opfyldning. 
Og mange fugtige arealer som en
ge er blevet drænet og inddraget 
i driften. 

Færre vilde dyr og 
planter 
Disse ændringer har i høj grad 
forringet levemulighederne fo r 
den vilde flora og fauna i agerlan
det. Og resultatet er ikke udeble
vet. Der er sket en stadig fora rm
ning af flora og fauna. Den bio
logiske diversitet - naturens 
mangfoldighed - er fa ldet dra
stisk. 

Der er blevet færre og færre 
arter af dyr og planter i agerlan
det. Nogle er helt forsvundet. I 
dag er samtlige 14 danske padde
arter med på listen over truede og 
hensynskrævende dyr i Dan
mark. Selv blandt de mere almin
delige frøer og tudser er der nu 
langt mellem deres ynglevand
hu!ler. Agerlandsfugle som sang
lærke, vibe og agerhøne er i ri
vende tilbagegang. Og harerne 
har det heller ikke for godt. 

• 

Det harmoniske 
landbrug 
Det st igende krav t il landbruget 
om større effektivitet og udbytte 
har haft sine omkostninger. Og 
det er naturen, der har måttet be
tale prisen. EF-støtten t il land
bruget har hidtil været knyttet t il 
produktionsmængden. De store 
producenter har med andre ord 
fået mest i støtte. Det har i Dan~ 
mark været med til at forcere en 
udvikling hen imod større og 
større brug. Mere og mere effekti
ve brug. Det har fremmet en in
tensiv produktion, som har givet 
miljøproblemer, og som har sti
muleret t il stadig inddragelse af 
naturområder, og dermed en fat
tiggøreise af landskabet. 

Tør man håbe på, at ·tankerne 
om en omlægning af EF-stØtten, 
kom,bineret med den h jemlige 
debat om et bæredygtigt land
brug, kan vende udviklingen 
mod et mere harmonisk land
brug ? Et landbrug, hvor der er 
plads til de mange natur-oaser. 
Hvor de kreatur-afgræssede enge 
i ådalene vender t ilbage og er
statter de hårdt drænede, kunst
gødede kornmarker. Og hvor der 
generelt bliver lagt større vægt 
på hensynet til naturen og miljø
et. Til gavn for naturen, for de 
vilde dyr og planter, og ikke 
mindst - for landmanden selv. • 
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WWF Verdensnaturfonden i 1990/91 

Aktiv indsats for naturen 
giver gode,.resultater 

WWF har for 1990erne besluttet at samle kræfterne om de tre hovedopgaver: 
Bevarelse af naturens mangfoldighed, bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer 

og bekæmpelse af forurening og unødigt forbrug af ressourcer og energi 

Af Lene Witte 

D et er udgangspunktet for 
det arbejde, vi gør for at 
skabe en øget opmærk

somhed og viden om natur og 
miljøspørgsmål - ikke bare i 
Danmark, men i resten af verden. 
Vi vil få alle grupper i samfundet 
til at tage aktivt del i løsningen 
af miljøproblemerne. 

Vi arbejder inden for følgende 
fem områder: 

- feltprojekter 
- oplysning 
- påvirkning af beslutningstagere 
- undervisning 
- organisationsudvikling og sam-

arbejde 

Dansk indsats 
WWF-Danmark er en af de ialt 
30 nationale afdelinger af WWF 
World Wide Fund for Nature. Vi 
har et regnskabsår, der begynder 
den l.7 hvert år og slutter 30.6. l 
det følgende be~river vi en del 
af vores aktiviteter og vores sam
lede regnskabsmæssige resultat i 
Danmark for perioden 1.7.90 til 
30.6 199 1. 

En af hm·edaktiviteterne har 
v a~ ret projektet "J unglevagt for 
Amazonas<<, som vi har sat i gang 
sammen med AlF, Arbejdernes 
Internationale Forum, LO og 
dagbladet Det Fri Aktuelt. Pro
jektet skal støtte lokalhefolknin
gen i Pacaya-Samiria i Peru til at 
opretholde deres traditionelle, 
b;credygtige livsstil i regnskoven. 

Projektet er kort beskrevet i 
art iklen side 10-11 i dette num
mer af Levende Natur. 

En anden væsentlig aktivitet 
var lanceringen af anden del af 
kampagnen for at be,·are natu
rens mangfoldighed. Denne del 
af den samlede kampagne, der 
startede for knap rre år stden, har 

Indtægterne i perioden 
1990/91 blev 12,9 mill. kr. 

Salg>· og hcenllfld lil~te: 
I,J mill 

Danida·be,•i 
4,0 mill. 

Orgamsation>· 
udvikling og 
samarbejde 6% 

Undervisn mg 
1% 

Påv~rkmng af 

beslurnmg>· 
tagere 3% 

Danske 
projekter 9% 

Indtægter 

Anvendelse 

Bidrag fra 
WWF-venner 
3,7 mill. 

WWF-støtte
kreds 
0,5m.JI. 

Gaver fra fonde og virbomheder 
l,7mill. 

Re>ervekapttal l% 

lntemauonale 
projekter 52% 

koncentreret sig om fødevarefor
syning, og den har fået navnet 
»Naturens spisekammer<<. 

Sammen med en række andre 
miljøorganisationer har WWF 
formuleret e t forslag til en samlet 
dansk regnskovspolitik. Det er 
blevet præsenteret for den dan
ske regering og Folketinget med 
opfordring til et politisk initiativ. 
Politikerne har taget udfordrin
gen op, og i løbet af dette forår 
vil Folketinget debattere emnet 
og forhåbentlig nå frem til en be
slutning. 

Som den første miljøorganisa
tion i Danmark opnåede WWF i 
august 1990 at få en stor projekt
bevilling fra Danida. Bevillingen 
er på 14,3 millioner kroner over 
fire år. Projektet, som pengene 
skal bruges til, skal sikre fremu
den for mennesker og natur i et 
enestående bjergmassiv i N1gcr 1 
Vestafrika. 

Vi har også indledt et samar· 
bejde med de tre baltiske land,· 
for at støtte dem i sikringen af 
deres rige naturværdier. Og i cl 
teråret 1990 holdt vi i samarhcJdl· 
med de fem store verdcnsrl·hg•o 
ner festivalen .. Rel igioner og n.1 
turbevare b c<<. 

Desuden har ,.i udarhcjdl·t IIl 

formationsmateriale om mangt' al 
de miljøproblemer, der er oppl' 1 
tiden. Og meget, meget andet. 

WWF og andre mdJØorganl'>l 
tioners arhejde ''<ckkcr gl·nkl;~ng 
i befolkningen. En All\ 1 undt·• 
søgebe \'Iser, <11 hefolknmgt·n og 
især de unge mener, at fa·ldnnw 
af regnskov er det \'lgllg,l<' nul 
jøproblem. Samt1d1g " '"'' dt·t "1.!· 
at befolkningen opLlltl'l mdJP<>I 
ganisauonernc 'om dem, .J,., 1:111 

mest for at l11'l' hl..1. rl·gn,kon 
problemerne. • 



Det gik pengene til: 

Her er en række eksempler på, h vad WWF har arbejdet med in
denfor de forskellige områder: 

Oplysning 
Heftet »Biologisk diversitet- Naturens spisekammer« 

Folder om handelen med truede dyr og planter 

Medlemsbladet Levende Nawr 

Børnebladet Panda-Klubben 

Diverse udstillinger 

) 

Informationsmateriale til kampagne for bæredygtigt produceret 
tropisk træ 

Delragelse i møder i Den Internationale Tropiske Tømmer Orga
nisat ion, ITTO 

Udarbejdelse af forslag ti l samlet dansk regnskovspolit ik 

Møder, udsendelser og andre aktiviteter for at udbrede kendska
bet til »Biologisk Diversitet - Naturens spisekammer« 

Arrangement af internationalt møde i København for miljøorga
nisationer om en ny konvention om biologisk diversitet. 

Forberedelse til UNCED - den store internationale konference 
om miljø og udvikling i Brasilien i juni 1992 

Aktiviteter for at skabe en mere fredningsvenlig hvalpolitik 

Aktiviteter for at beskytte Vadehavet, Nordsøen og Kattegat 

Styrkelse af arbejdet for at regulere handlen med truede dyr og 
planter 

Arbejde med påvirkning af Verdensbankens politik for de tropi
ske skove 

T 

Udgivelse af undervisningsbøger til brug i folkeskolen 

Heftet »Mennesket og Naturen « 

Faktaark til brug i folkeskolen 

Udbygning af et net af kontaktlærere på danske skoler 

Hjælp t il ungdomsklubs opførelse af musicalen >> Yanomami«, 
der handler om reg}lskovsbeboeres kamp for tilværelsen 

Organisationsudvikling og 
.. samarbejde 
Støtte til baltiske miljøorganisationer 

Udbygning af samarbejde med de fem verdensreligioner 

Samarbejde med andre miljøorganisationer i Det G rønne Kon
taktudvalg 

Samarbejde med andre miljø- og udviklingsorganisationer i net· 
værket SIMU i forbindelse med den internationale konference 
om miljø og udvikling 

Udbygning af et net af WWF-lokalafdelinger i Danmark 

LEVENDENATUR 
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Danske projekter 

Blandt de danske projekter (eller dansk ledede projekter), 
WWF Verdensnaturfonden har støttet i regnskabsperio
den 1990/91, kan nævnes følgende: 
- Undersøgelse af odderens aktuelle status i Danmark 
- Udredning af problemerne omkring grindefangsten på 

Færøerne 
- Undersøgelse af og forslag til bedre beskyttelse af mar

svin i de danske farvande 
- Undersøgelse af delfindødelighed i forbindelse med 

runfiskeri i Thailand 
- Undersøgelse af finhval og pukkelhval i G rønland 
- Bedre beskyttelse af Vadehavet 
- Undersøgelse og bedre beskyttelse af danske padder, 

især de truede arter 
- Undersøgelse af den lysbugede knortegås i Danmark og 

på Svalhard 
- Bedre sikring af sårbare kystfugle i Danmark 
- Hvalforskning og hvalturisme i Norge 
- Naturbeskyttelse og udvikling i Air-bjergene Niger 

Internationale 
projekter 

Blandt de internationale WWF-projekter, som er finansi
eret gennem indsamlede midler i Danmark, kan følgende 
nævnes: 
- Bedre beskyttelse af den afrikanske elefant 
- Naturbeskyttelse på Madagascar 
- Sikring af Tai Nationalparken i Elfenbenskysten, Ve-

stafrika 
- Samarbejde med Kayapo-indianerne i Sydamerika om 

bæredygtig udnyttelse af regnskoven 
- WWF-hvalprojekter 
- Støtte til næsehornsreservater i Afrika 
- Undersøgelse af orangutanger på Borneo 
- Forvaltning af nationalparker i Kenya 
- WWF's arbejde med bæredygtig regnskabspolitik i Sa-

rawak, Malaysia 
- Arbejdet med udarbejdelse af forvaltningsplan for Pa

caya-Samiria regnskovs-reservatet i Peru, Sydamerika. 

9 
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Junglevagt for Amazonas 
. ., 

I 1992 sættes alle 
sejl til for at hjælpe 

befolkningen og 
naturen i Pacaya

Samiria i Peru. 
Derfor har WWF 
besluttet at gøre 

Projekt Junglevagt 
for Amazonas til 

emnet for 
Naturmærket 1992 

Årers Naturmærke er tegnet 
af Frans Theis. 

Af Karin Sandvad 

I en trekant, der dannes af flo
derne i det enorme flodsy
stem, der er begyndelsen til 

Amazonas, verdens største flod, 
ligger naturreservatet Pacaya-Sa
miria. Det er det største beskytte
de naturområde i Peru. I kanten 
af dette område, der er halvt så 
stort som Danmarks samlede are
al, levev 55.000 mennesker. Det 
er de såkaldte flodfolk, efterkom
mere af cocama-indianere. 

De er afhængige af, hvad Pa
caya-Samirias natur kan yde: De 
fisker i det vidt forgrenede net af 
floder og sumpe; gennem århun
dreder har de udviklet et dyrk
ningssystem, som helt er tilpasset 
regnskovens økologi. Flodfolket 
ved alt om, hvordan man le:ver i 
samklang med naturen. Deres ud
nyttelse af naturen er et godt ek
sempel på bæredygtig levevis. 

Men indblanding udefra - jagt 
på hurtig rigdom og hårdhændet 
udnyttelse af mennesker og natur 
- har forstyrret harmonien. Rov
drift og forkert planlægning har 

.øget presset på befolkningen og 
tvunget' flodfolket ud i en situa
tion, hvor det bliver vanskeligere 
for dem at opretholde deres tradi
tionelle, bæredygtige levevis. Det 
er baggrunden for Projekt Jungle
vagt for Amazonas, der er et ene
stående samarbejde mellem 
WWF Verdensnaturfonden, AlF, 
Arbejdernes Internationale For
um, LO og dagbladet Det Fri Ak
tuelt. 

Projektet går ud på at dele Pa
caya-Samiria op i et fredet kerne
område og en randzone hele ve
jen rundt om kerneområdet. 
Randzonen er beboet af flodfol
ket, og de skal have rettigheder
ne til naturressourcerne i områ
det. 

Projektet er godt i gang. Det 
tager udgangspunkt i den lokale 
befolknings situation og· deres be
hov og ønsker. En s~or del af det 
første projektår er derfor gået 
med at kortlægge problemerne, 
konsultere lokalbefolkningen og i 
samarbejde med dem udforme en 

Bliv Naturmærke-sælger 
Ved at købe Årets Naturmærk~ 
støtter du Projekt J unglevagt for 
Amazonas og hjælper flodfolket i 
Pacaya-Samlria til at styrke den 
traditionelle og bæredygtige brug· 
af regnskoven og sumpene, som 
de lever i. 

Naturmærket består af 30 
mærker, der tilsammen viser et 
landskab i Pacaya-Samlria med 
de mennesker, der bor der, og 
med de dyr, planter, huse og bå
de, der er typiske for området. 
Det er tegneren Frans T heis, der 
har skabt de dejlige farvestrålen
de mærker. 

Naturmærkerne koster 25 kr. 
pr. ark og er netop kommet i 
handelen. Arkene kan købes i 
WWF's Panda-butikker - H.C. 

0 Andersens Boulevard 31, Køben
tf havn, og Sønder Boulevard 83, 

Flodfolkers udnyttelse af naturen er et godt eksempel pd bæredygtig levevis. Odense - samt på ~n del apote-

langsigtet plan. Det var også væ
sentligt gennem aftaler med 
myndighederne at skabe en poli
tisk ramme for projektet, som 
binder både myndigheder og lo
kalbefolkning til en handlings
plan. 

I november 1991 var WWF's 
generalsekretær Lene Witte og 
Jens Erik Ohrt fra AlF i Peru for 
at underskrive den endelige afta
le med de centrale parkmyndig
heder, regionalregeringen og lo
kalbefolkningen. Projektet har 
nu fået kontor i lquitos, der er re
gionshovedstad. Der er ansat per
sonale, og der er indgået projekt
samarbejde med de lokale india
nerorganisationer. 

Alle involverede er med ildhu 
gået i gang med opgaverne. Men 
der skal skaffes midler til det fort
satte projektarbejde. Det er 
WWF Verdensnaturfondens håb, 
at Naturmærket 1992 kan blive 
et væsentligt bidrag. • 

ker og i mange pengeinstitutter. 
Fra slutningen af maj kan de også 
bestilles på alle landets posthuse. 
Du kan også benytte girokortet 
tnidt i bladet. Ved køb af mini
mum 4 ark Naturmærker deltager 
du i lodtrækningen om 12 dejlige 
præmier: l. præmien er en rejse 
til Peru, værdi 18.000 kr., 2. præ
mien er et farvefjernsyn, og 3.-12. 
præmier er et vækkeur med pan-· 
dalogo. Rejsen er skænket af 
Marco Polo Tours, de øvrige ge
vinster af J.H.Schultz Print A/S. 

Hvis du har lyst til at yde en 
aktiv indsats, kan du blive Natur
mærke-sælger. Klip Kuponen ud 
af brochuren, der er indhæftet 
midt i bladet, og send den til os. 
Så modtager du 15 ark i kommis
sion. Som Naturmærke-sælger 
deltager du også i lodtrækningen 
om de dejlige præmier. • 
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Insekternes fantastiske verden 

Af Tommy Dybbro 

I nsekter og andet småkravl. 
Det er noget, der får det til 
at gyse i de fleste mennesker. 

Mange er ligefrem bange for dem. 
Man undgår dem helst og skyn
der sig at klaske dem flade, inden 
de når at gøre fortræd. Nuvel, de 
brogede sommerfugle kan da gå 
an. De er smukke og elegante, 
når de sorgløst flyver fra blomst 
til blomst. Larverne bryder vi os 
dog ikke meget om. De æder af 
vores kål. Der er selvfølgelig også 
den ••søde lille<< mariehøne, der 
flyver op mod himlen og beder 
om godt vejr. Den er også en ac
ceptabel repræsentant for insek
ternes brogede verden. Når blot 
der ikke er for mange af dem. Så 
kan de være generende. 

De fleste landmænd og have
ejere nærer bestemt ikke de ven
ligste følelser for denne dyregrup
pe. Insekter er skadelige og skal 
helst udryddes, mener mange. Og 
det gør de så de ihærdigste an
strengelser for. Selvfølgelig er der 
lige bierne. De er nyttige, fordi 
de bestøver rapsen, hvidkløveren 
og frugttræerne. Til gengæld er 
der det ubehagelige ved dem, at 
de stikker. Og det gælder endnu 
mere deres nære slægtninge, de 
infame gedehamse, der kan gøre 
enhver sommerfrokost i det grøn
ne t il et helvede. 

Det er altså ikke småt med fo r
trædeligheder, disse summende, 
kravlende og »væmmefige<< små
dyr udsætter menneskeheden for. 
Synes vi selv. Men når alt kom
mer til alt, så er det med vurde
ringen af insekterne som med så 
mange andre af vore sympatier og 
antipatier, at den ofte er baseret 

Oldenborre parat til at lette . Olden
borren er en af vores største biller, 
men det er faktisk ikke mange men
nesker, der har set den. I visse år er 
der særligt mange, og så er der fine 
muligheder for at tage dette prægtige 
insekt i øjensyn . 

En utrolig mangfoldighed af 
livsformer. Med over halvdelen af alle 

kendte dyrearter i verden er 
insekterne en aldeles dominerende 
dyre~ppe. De findes ·overalt. 

Vi beundrer dem. Vi hader dem. 
Vi generes af dem. Men fremfor alt: 

Vi kan slet ikke undvære dem 

på uvidenhed om fak tiske for
hold. 

Intet liv uden insekter 
I virkeligheden kan vi slet ikke 
undvære dem. Forestiller vi os 
neml ig, at insekterne med et slag 
forsvandt fra Jordens overflade, 
ville hele det biologiske system 
bryde sammen. Og dermed også 
os selv. Insekter og andre smådyr 
spiller en helt afgørende rolle i 
naturens balance. De indgår i fø
dekæderne overalt på Jorden. 
Forsvandt de, ville en masse pad
der, krybdyr, fugle og pattedyr 
ikke have noget at leve af, og de 
ville uddø. Og det ville så også de 

dyr, der lever af dem, som æder 
insekter. Der ville ikke være 
mange højerestående dyrear~er 

t ilbage. 
Men så kunne vi vel leve af 

planteføde? Ja, bortset fra det lidt 
ensformige i det, så ville de plan
ter, der bruger insekter som led i 
deres egen formering, heller ikke 
få lang tid . Og dem der derefter 
blev tilbage, og som klarer be
støvningen på anden måde, holdt 
sikkert heller ikke så længe, når 
alle de smådyr, der arbejder ihær
digt for at omdanne døde planter 
og dyr til frugtbar muld var for
svundet. 

30 millioner insekt-arter? 
Vi kan altså ikke undvære insek
terne. Og det er der heller ingen 
risiko for, at vi kommer t il. Hver
ken de nyttige eller de besværli
ge. Insekterne er ikke så lidt af en 
succeshistorie i livets udvikling 
på Jorden. Ingen anden dyregrup
pe er så talstærkt repræsenteret, 
når det gælder antallet af arter. 
Mangfoldigheden, eller diversite
ten, af insekter er simpelt hen 
kolossal. 

Det er først i de senere år, man 
for alvor er blevet klar over den 
mangfoldighed af arter, der findes. 
Det er ikke mange år siden, det 
var god latin at regne med godt l 
million dyrearter. Planteriget hav
de tilsvarende ca. 300.000 arter. 
Det var det antal arter, forskerne 
havde kendskab til, og som altså 
var beskrevet videnskabeligt. Og 
ikke mange regnede med, at dette 
tal ville blive forøget væsentligt. I 
dag er man klar over, at tallet er 
alt for lille. 

Ved en art forstår man en grup
pe af individer, som er i stand til at 
få frugtbart afkom. En han og en 
hun hører altså til den samme art, 
hvis de kan få unger sammen, og 
hvis disse unger selv kan få unger, 
når de bliver kønsmodne. Tigeren 
er en art. Musvitten er en art. 
Mennesket er en art. A lle menne
sker i verden hører til den samme 
art. Det gør alle tigre og alle mus
vitter også. Normalt vil en han og 
en hun af to forskell ige arter ikke 
parre sig med hinanden. Og selv 
om de gør det, vil de normalt ikke 
kunne få unger. Det kan ske med 
to meget nært beslægtede arter, 
som f.eks. en hest og et æsel, men 
afkommet (muldyr eller mulæsel) 
kan ikke selv få unger. • 

Honningbien er blevet holdt som 
husdyr af mennesker i årtusinder . 
Her er en biavler ved at høste hon
ning. 
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Kornsnudebiller kan gøre stor skade, hvis de får lov at boltre sig i korn
magasinet. Hvert år ødelægges værdier for mange millioner kroner af disse 
snudebiUer. 

Antal beskreVne 
arter i verden 

l alt ca. 

Gruppe 

Virus l er 
Bakterier og bHI.grøna g 

Svampe _ 
Alger 
Lavere planter 
Højere planter 
Encellede dyr 
Lavere hvirvelløse dyr 

Insekter 
Andre leddyr 
Andre hvirvelløse dyr 
Lavere hvirveldyr 

Fisk 
Padder 
Krybdyr 
Fugle 
Pattedyr 

\.000 
5.000 

47.000 
27.000 
28.000 

220.000 
3\.000 

106.000 
751.000 
123.000 

9.000 
1.000 

19.000 
3.000 
7.000 
9.000 
4.000 

1.391.000 

l alt 1 4 millioner 
. d ·t beskrevet ca. ' 

Forskerne har hl u d · midlertid P~• at der 
arter p~ Jorden. Meget ty 3~r ~il\ioner forskellige 
alene af insekter findes 

arter. 

En nylig opgørelse viser, at vi
denskaben har • beskrevet og 
navngivet 1,4 millioner arter af 
levende organismer. For de bedst 
kendte og undersøgte grupper har 
man været ret grundig. Af patte
dyr og fugle opdages der således 
ikke ret mange nye arter hvert år, 
så for disse grupper har man for
modentlig allerede kendskab til 
mindst 95 pct. af samtlige arter 
på Jorden. Men disse to dyregrup
per udgør med deres henholdsvis 
4.000 og 9.000 arter kun ca. l 
pct. af alle kendte arter i verden. 

Også krybdyr, padder og fisk er 
ret grundigt undersøgt og kendt, 
og det samme gælder for højere 
planter. Det er formodendig kun 
10-15 pct. af det samlede antal ar
ter i verden af disse grupper, der 
mangler at blive beskrevet. 

Ser man på listen over antallet 

~f kendte arter, skulle man tro, 
at vor viden om insekterne er 
vældig god. Over halvdelen af 
alle kendte arter er insekter. 
Man har selvfølgelig vidst, at 
der i virkeligheden måtte findes 
langt flere insektarter i verden, 
og at de hidtil beskrevne arter 
kun udgjorde et mindretal af 
de, der i virkeligheden fandtes. 
Først for nylig har undersøgel
ser i udvalgte tropiske regnsko
ves trækroner imidlertid afslø
ret, at der ikke mindst her lever 
en langt mere omfattende 
mængde af insektarter, end 
man tidligere har antaget. Hvis 
disse undersøgelser viser sig at 
være generelle fo r de tropiske 
skove over hele verden, vil an
tallet af insektarter måske kom
me helt op på 3G millioner. • 



Mangfoldig
heden af 
insekter i 
de tropiske 
skove 
De insekter, der lever højt opp
pe i de tropiske regnskoves træ
kroner har indtil for nylig stort 
set været ukendte. Lige imltil 
biologen Terry Erwin og hans 
kolleger i 1980'erne fandt ud af 
nye metoder til at indsamle de 
små dyr. Ved at lægge en t:'lge 
af biologisk nedbrydelige in
sektmidler ud over trækronerne 
fandt Erwin ud af, at blot en 
enkelt træart i Panama var 
vært for 1.200 arter af biller, af 
hvilke hele 163 arter slet ikke 
fandtes på andre træarter. 

I Tambopara Reservatet i den 
peruanske del af Amazonas 
sammenlignede Erwin insekt
faunaen to steder med kun 50 
meters afstand i den samme ry-

Bygget over 
samme 
skabelon 
Insekter ser meget forskellige ud. 
Fra de mindste t il de største synes 
der ikke umiddelbart at være no
get slægtskab. Og alligevel er alle 
insekter bygget efter den samme 
grundregning. De består af tre 
led : Hoved, bryst og bagkrop. 
Hovedet er sæde for bl.a. kæber 
og andre munddele, for øjne og 
for antenner (dvs. følehorn). Bry
stet består af tre dele eller seg
menter: forbryst, mellembryst og 
bagbryst, og hvert brystsegment 
har et par ben og de to bageste et 
par vinger hver. Endelig rummer 
bagkroppen, der også består af 
forskellige segmenter, fordøjelses
organer, kønsorganer m.m. 

lnsekrerne i tropiske lande er ofte 
større og mere eksotiske at se pil. 
Her er vandrende pinde i parring. 

Sommerfugle, bier, myrer, græs
hopper, ørentviste, guldsmede, 
myg og fluer er nogle af de mere 
velkendte grupper inden for in
sekterne. Hver af disse gmpper 
tæller tusinder af forskellige arter, 
og med langt de fleste knyttet til 
tropernes og subtropernes vanne 
klimazoner, mens vi f.eks. på vore 
breddegrader må nøjes med et 
mindre antal repræsentanter. Og 
dog forekommer der her i Dan
mark ca. 12.000 insektarter. Der er 
imidlertid småting sammenligner 
med det samlede antal i verden. 

Et par eksempler: Blandt de 
egentlige græshopper har vi små 
30 aner herhjemme, mens man 
på verdensplan kender 15.000 
forskellige aner. Og af myrer har 
vi ca. 40 arrer i Danmark sam
menlignet med de 10.000 aner, 
der er beskrevet i hele verden. Så 
er vi noget bedre med, når der 
gælder den artsrigeste insekt
gruppe, nemlig billerne, som har 
over 300.000 kendte arter i ver
den (det reelle r9l er måske 10-20 
gange større, jvf. ovennævnte). 
Billerne er også den insekrgrup
pe, der er talstærkest repræsente
ret i Danmark, nemlig med 3.400 
aner, iøvrigt i alle rænkelige 
stØrrelser og faconer. • 
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pe skov. Han fandt ud af, at un
der lO pct. af billeaneme fand
tes begge steder - selv efter 
grundig indsamling over tre sæ
soner. 43 myreaner (det samme 
som forekommer i hele Storbri
tannien) fandtes i et enkelt 
træ. 

Ud fra denne enorme mang
foldighed af insektarter inden 
for meget små områder i den 
tropiske regnskov har Erwin be
regnet, at det samlede antal in
sektaner i hele verden, og med 
langt det største antal i de tro
piske skove, antageligt er i stør
relsesordenen 30 millioner. 
Dvs. at kun 2-3 pct. af alle arter 
er kendt og beskrevet. 

Og selv om nogle forskere på 
det seneste har stillet sig noget 
skeptiske over for disse bereg
ninger, er det giver, at insekt
verdenen rummer en så kolos
sal rigdom af arter, at det langt 
overstiger, hvad man hidtil har 
forestillet sig. • 

De fleste mennesker kan godt lide græshopper - især sildan en nydelig, 
grøn løvgræslwppe. Men vandregræshopperne , der i nogle dr ødelægger 
store omrilder i bl.a~ Afrika, fylder os med skræk. 
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Mariehønen er et glubende rovdyr 
Denne lille bille har de fleste 
mennesker nok venlige følelser 
overfor. Og vi betragter dem som 
absolut nyttige, fordi de både som 
voksne biller og som larver sæt
ter myriader af bladlus til livs. 
Det er den velkendte røde udga
ve med de syv sorte pletter på 
rygskjoldet, folk normalt opfatter 
som •• mariehønen«, men i virke
ligheden har vi op mod 50 for
skellige arter i Danmark. Og der 
er både sorte, røde og gule marie
høns. Nogle er dog sjældne eller 
optræder lokalt i landet. 

Mariehøns er godt beskyttede 
mod at blive ædt af andre dyr, 
f.eks. fugle. For de smager rent ud 
sagt modbydeligt. Hvis de for
ulempes, udskiller de nogle små 
dråber af en æ tsende væske, og 
det vil hurtigt få en angriber til 
at opgive. Mariehønsenes stærke 
farver er med til at advare et mu
ligt rovdyr om, at det er bedst at 
holde sig langt væk. • 

En syvplettet mariehøne i gang med at gøre et stykke arbejde, der har været med til at gøre den populær blandt os 
mennesker: At æde en bladlus. 

Det er svært at forestille sig, at 
de to billeder viser den samme 
art - larve og voksen stor kål
sommerfugl. 

Når larven så går over i pup
pe-stad iet, begynder larvecel
lerne at dø. Denned standser 
hormon-produktionen, der 
holdt »voksen<<-cellerne tilba
ge. Nu begynder disse at vokse 
og dele sig, idet de udnytter 
den »døde<< larves celler som 
næring. Og ganske gradvist er
stattes larvens celler med det 
voksne insekts forskellige orga
ner, hvilket kulminerer når det 
færd ige insekt kravler ud af 
puppe-hylsteret. 

Total forvandling 
Larven har kun een opgave: at 
æde og æde og æde. I sin hurtige 
opvækst gennemgår larven forskel
lige hudskifter. Men mens larve
cellernes udvikling skrider frem, 
holdes en række andre celler i be
redskab, nemlig dem der senere 
udvikler sig til det voksne insekt. 
Disse celler holdes blot tilbage af 
et honnon, der udskilles i et par 
kirtler bar larvens hjerne. 

Dette, så sandeligt et af na
turens mange fascinerende vid
undere, rejser så det lidt filosofi 
ske spørgsmål: Er larven og det 
voksne insekt egentlig det sam
me dyr, eller drejer det sig i vir
keligheden om en slags ••tv il
linge- individer<<, der er udvik
let af det samme æg, og hvor 
det ene individ på et t idspunkt 
starter sin udvikling på bekost
n ing af det andet ? • 

Hos nogle insekter, f.eks. som
merfugle, sker der en total for
vandling gennem de forskellige 
stadier af livet . Det mest for
bløffende er, at der allerede i 
det lille foster inde i ægget, på 
et tidspunkt hvor der kun er ta-

le om en klump celler, er afstuk
ket en bygningsplan for to for
skellige dyr: en larve og det voks
ne insekt. 

Den lille larve, der kommer ud 
af ægget, er vidt forskellig fra det 
voksne insekt, der er dens ophav. 
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Silkesommerfuglens 
parfwne 

Brug af duftstoffer i forplant
ningens tjeneste kendes mange 
steder i dyreverdenen. Hos vis
se sommerfugle er det udviklet 
til noget af det mest ekstreme. 
Her bliver hannerne tiltrukket 
ved hjælp af særlige duftstoffer, 
som de parringsv illige hunner 
udsender. Og det kan ske over 
meget lange afstande. Hanner
nes evne til at opfange hunner
nes duftstof er nemlig utroligt 

De flittige 
myrer 
Myrerne er en af de mest spæn
dende insekt-grupper. Der kendes 
ca. 10.000 arter, og de lever alle i 
samfund, der er baseret på en nø-

fintmærkende. F.eks. kan silke
sommerfuglens lokkestof bom
bykel opfanges af hannerne, 
blot der opløst i et gram væske 
er så lidt lugtestof som et gram 
divideret med et lO-tal med 18 
nuller efter. 

Det svarer nogenlunde til at 
skulle lugte sig frem til en flaske 
parfume, der er anbragt 20 km 
fra det sted, hvor man står. • 

j e arbejdsdeling mellem de enkel
te individer. Samfundene er af 
vidt forskellig størrelse. Nogle 
myre-arter har samfund, der kan 
tælle flere millioner dyr. Det gæl
der f.eks. vores hjemlige røde 
skovmyre, der bygger store tuer, 
især i nåleskove. Boet kan blive 
op til to meter højt og 18 meter i 
omkreds. 

Den almindelige sorte havemyre udnytter ligesom den gule engmyre blad
lusene, men de rager ikke bladlusene med hjem til boet. I stedet O/Jsøger de 
bladlusene, når de sidder og suger plantesaft i sig på planterne. Her ses 
havemyrere med deres pupJJer. De vingede individer er hanner og dron
ninger. 

Myrer skaffer sig føde på man
ge forskellige måder. De fleste 
myre-samfund er baseret på ind
samling af føde uden for boet, 
hvorfra der går myreveje i alle 
retninger. Det gælder f.eks. den 
røde skovmyre. De er en slags 
samlere og jægere. Mange arter, 
som f.eks. den gule engmyre, er 
nærmest ••kvægavlere<<. De hol
der bladlus som »husdyr<< i selve 
boet, og »malker<< disse for suk
kersekret. 

Bladskærer-myrerne fra de tro
piske dele af Amerika har en 
form for agerbrug. De bærer blad
stykker hjem til deres underjordi
ske tue, tygger dem igennem t il 
en grødagtig masse og anbringer 
sporer af en bestemt slags svamp i 
massen. Svampene spirer frem. 
De bliver nøje passet af særlige 
arbejdere i tuen, med lugning og 
beskæring, og danner nogle næ
ringsrige, hvide' knopper, som 
myrerne lever af. • 

LEVENDENATUR 17 
WWF 

l 

En gravehveps har fanget en flue og bedøvet den. Nu bæres den hjem 
til boet, hvor den vil udgøre .. madpakken« for en gravehvepse-larve. 

Dyreverdenens 
narkoselæge 
Gravehvepse har nok udviklet 
verdens mest fuldendte bedø
velsesmiddel. Gravehvepse le
ver ikke i samfund som nogle af 
deres slægtninge blandt andre 
hvepse og bier. De graver deres 
æg ned i jord eller sand, men 
forsyner samtidig de larver, der 
kommer ud af æggene, med 
små »madpakker«, så de ikke 
mangler føde under opvæksten. 
»Madpakken « er f.eks. en som
merfugle-larve. Når en grave
hveps finder et egnet bytte, 
stikker den det med sin brod og 
sprøj ter et bedøvende middel 
ind i larvens krop. Derefter 
transporterer den larven hen til 
redehullet. 

Larven dør ikke, men er to-' 
• 

talt bedøvet, så de små hvepse
larver risikerer ikke, at »mad
pakken<< stikker af, og de kan 
begynde at æde af den. Samti
dig sikrer det indsprøjtede be
døvelsesmiddel, at byttet hol
der sig frisk længe, og det inde
holder endda stoffer, der mod
virker chock, så byttet ikke dør, 
når hvepselarverne begynder at 
æde af det. Selv når byttet en
delig dør, er der endda stoffer, 
der konserverer det en vis tid, 
så de unge hvepselarver ikke 
behøver at æde fordærvet mad. 

Det er meget at klare med en 
enkelt indsprøjtning. Men gra
vehvepsens uovertrufne bedø
velsesmiddel kan. • 
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WWF's to samarbejdspartnere i 
rejsebranchen, Trave! Life og Al
batros Trave!, er klar med flere 
rejser til spændende og eksotiske 
steder i verden. I aftalerne med 
de to rejsebureauer indgår det, at 
WWF får et beløb til naturbeva
relsesarbejdet. Beløbet er forskel
ligt for hver rejse, men er mindst" 
1000 kr. pr. solgt billet. God rej
e! • 

I gnuens fodspor 

Spændende safarirejse koncen
treret om den store gnuvan
dring mellem Serengeti-sletter
ne i Tanzania og Masai Mara i 
Kenya. Hvert år, når kalvene er 
født, og det bliver småt med fø
de i det sydlige Serengeti, bry
der de enorme gnuflokke op og 
indleder vandringen mod Ma
sai Mara. I slutningen af juli og 
begyndelsen af august når de 
store flokke Mara-sletterne, 
hvor løver, leoparder og ikke 
mindst krokodiller har kronede 
dage. Det er rammen for vores 
safari til Østafrikas mest berøm
te naturområder. Fra Nairobi 
køres til Masai Mara, hvor vi 
efter nogle dage krydser græn
sen og fortsæ~ter gennem Se
rengeti til det berømte Ngoron
goro krater. Turen går videre 
gennem Tanzania til Lake Ma
nayra med de trækravlende lø
ver og endelig til det lille spæn
dende reservat Tarangire. De 
sidste par dage tilbringes i Am
bosi og Lake Nakuru. En stor 
del af turen foregår i mobile 
teltlej re, da vi ønsker størst mu
lig fleksibilitet af hensyn til 
vildtets adfærd. Maksimalt 15 
deltagere. 

Tidspunkt: 31.7.92 - 14.8.92 
Pris: 19.990 kr. 
Rejseleder: Biolog Søren Ras
mussen 
Arrangør Albatros Trave!, tlf. 
33 32 24 88 

New Zealands National
parker 
N w Zealand byder naturmæssigt 

; næsten alt - bortset fra egc~t
fige ørkener. Sydalpernes snegl~t
rende tinder, kronet af det maje· 
stæ tiske Mount Cook, \angstra~
te søer, dybe gietcherdale med IS

bræer og vandfald og den tempe
rerede regnskovs træbregner, _sy~
bøge og myrter. l sydvest et fJor -

l d kab som det norske, men 
an s d sne
delvist skovklædt og me 
klædte fjelde. 

Nordøen er helt anderledes -
. d bJ. erge men det 

ganske v1st me ' d d 
meste er frugtbart bakkelan me 
indskårne fjorde og et utal af Sinå-

f le og skarver, 
øer med storm ug . d 
kolonier af pe\ssæler, roppe c 

. ·ner rødnæbbede måger 
pmgvt ' d af Centralt på Nor øen et 
~~~~ns mest dramatiske områ
der· Delvis aktive vulkankegler, 
lav~- og tufmarker, de skønn~~t~ 
kiselterrasser, boblende svov l -

d g koghede gejsere. Nordø_ens 
er 0 d · anuske 

berømteste træer er e gtg 
k · e omtrent 

hvidfyrre og aunern ' 

Brasilien 
Usædvanlig rejse til Brasilien, 
der kombinerer Sydbrasiliens ky
stregnskov med det frodige og 
vildtrige naturområde Pantanal i 
Mato Grosso. Fra Sao Paulo går 
turen til den økologiske farm Fa
zenda Capricornio, der danner 
udgangspunkt for nogle spæn
dende regnskovsvandringer og 
kystture langt fra den ordinære 
turisme. Der bliver også tid til at 
besøge den .historiske by Parati, 
inden turen går videre t il de be
rømte lguassu vandfald på græn
sen mellem Brasilien, Argentina 
og Paraguay. Efter lguassu går tu
ren til det nordlige PantanaL 
Herfra sejles i stt;~å kanolignende. 

så imponerende som de c~liforni
ske kæmpefyrre. 

Som følge af isolationen er ~y-
re\ivet lige så særpræge,t. Ta\nge 

k. · og muse-athuse« viser tvter, 
:~~e udstiller de kolossale udd~de 
moafug\e. Ugle- og keapapegØJer, 

. . ka den stnukke den tyvaguge we ' 
tui og klokkefuglen ses og høres 
mange steder. En bådtur byder på 
den bedste chance i verden for at 

. se kaskelot, foruden spækhugger, 
flere delfinarter, pe\ssæ\, blå 
pingviner og kongea\batros. 19 

Alt dette kan opleves på en 
dages tur til nationalparker m.m. 
over det meste af både Nord- og 

både gennem et af verdens fjer
neste og mest uberørte naturom
råder. Overnatningerne foregår i 
telt på denne del af turen. 

Tidspunkt: 9.10.92 - 25.10.92 
Pris: 19.990 kr. 
Rejseleder: Biolog Christian 
Nansen 
Arrangør: Albatros Trave[, tlf. 33 
32 24 88 

Borneos jungle 
Oplev regnskoven sammen med 
nogle af verdens sids~e naturfolk, 
de sky penaner, der kender alt til 
junglens hemmeligheder. Turen 
går bl.a. t il Bako Nationalpark, 
hvor der bliver rig lejlighed til at 
studere de mange enestående 
planter og dyr, der ikke findes an-
dre steder i verden. Det er f.eks. 
næseaben. Vi besøger også de be
rømte huler i Gunung Mulu Na
tionalpark, hvor millioner af fla
germus holder tiL Endelig går tu
ren til Mount Kinabalu og til et 
orangutang-projekt, inden der 
slappes af et par dage på kysten. 
En spændende og usædvanlig rej
se, der indeholder en del van
dring uden at være overvælden
de anstrengende. lndkvarterin-

• 

Den mørke hvidskæving er 
den mest springende af alle 
delfinarter . Findes kun pd 
den sydlige halvkugle og gdr 
tit i flokke pd flere hundrede. 
Fowgraferet under hvaltur 
ved Kaikoura pd Sydøen. 

Sydøen. Programmet omfatter 

\. ·s også det moderne natur 1gv1 . k 
New Zealand og de po\ynests e 
maoriers spændende og far_venge 
fortid og nutid. Ud og hJ_~mtur 

• . Hono\u\u på Hawau med g"r v1a 
en enkelt dags ophold. 6 12 92 
T idspunkt: 14.11-92 - · · 
Pris: ca. 35.000 kr. i\ Tor
Rejseleder: Docent, dr.ph WWF 
ben Wo\ff, medlem a~ 
Verdensnaturfondens vtdenska-

belige udvalg. 44 ArrangØr: Trave\ Life, tlf. 33 15 57 

gen varierer fra primitive gæ
stehuse i junglen til første klas
ses hotelværelser, hvor dette er 
muligt. 

Tidspunkt: 16.10.92 - 2.11.92 
Pris: 21.890 kr. 
Rejseleder: Biolog Carsten Bro
der Hansen 
Arrangør: Albatros Trave!, tlf. 
33 32 24 88 

Antarktis 
Atter i år regner vi med at kun
ne gennemføre en Antarktis
ekspedition i december. Rejse
beskrivelse bliver udarbejdet i 
løbet af foråret. 

Tidspunkt: December 1992 
Pris: Ikke fastlagt endnu 
Arrangør: Albatros Trave!, tlf. 
33 32 24 88 



Godt nyt om 
Bali-stæren 
En af verden~ sjældneste fugle, 
der i en årrække har været tæt 
på at uddø, ser ud til stadig at 
holde stand. Det er Bali-stæren , 
der kun findes et enkelt sted i 
verden, nemlig i Barat National
parken på øen Bali i Indonesien. 
Optællinger i somp1eren 1991 vi
ste, at der var i størrelsesordenen 
36-39 fugle, sammenlignet med 
13-18 ved en tilsvarende tælling i 
marts samme år. Fine vej rbetin
gelser har tilsyneladende medført 
en god ungeproduktion, og dette 
i forbindelse med bedre beskyt
telse af artens få ynglepladser gi
ver begrundet håb om, at arten 
vil ovedeve. • 

Guyana 
Naturbevarelsen har fået_et kraf
tigt skub fremad i den sydameri
kanske stat Guyana. Myndighe
derne har besluttet, at landets 
eneste nationalpark skal være 35 
gange større, end den hidtil har 
været. Den omfatter nu ca. 6.000 
km2, hvoraf en væsentlig del er 
regnskov, og det svarer til et areal 
på størrelse med Sjælland. Den 
positive beslutning er sket efter 
et tæt samarbejde med WWF 
Verdensnaturfonden, der har stå
et for udarbejdelsen af forvalt
n ingsplanerne for den nye natio
nalpark. 

G uyana, der ligger nord fo r 
Brasilien, sarser ·hermed langsig
tet ud fra det1 erkendelse, at lan
det har mere brug for en bære
dygtig udnyttelse af de store na
turressourcer end for ar ødelægge 
dem for at få en kortsigtet gevinst 
fra minedrift og vandkraft. • 
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Tiger-reservater i Thailand 
En nylig undersøgelse af tige
rens status i Thailand viste, at 
bestanden tæller højst 250 dyr. 
Som en følge af dette har myn
dighederne besluttet at oprette 
tre tiger-reservater, dvs. områ
der hvor arten skal have særlig 
beskyttelse. De foreslåede reser-

vater ligger alle inden for områ
der, der i f@t'vejen er beskyttet på 
forskellig måde, og hvor der end
nu findes levedygtige bestande af 
tigre. Med oprettelsen af egentli
ge tiger-reservater håber myndig
hedernl, at arten kan reddes, og 
ar antallet måske endda kan øges, 

l 

som det er sket i Indien. Her 
har oprettelsen af 17 reservater 
siden 1973 ført til, at antallet af 
tigre er mere end fordobler, fra 
1.800 dyr ti l over 4.000 i dag, 
hvilket er mere end halvdelen 
af hele verdensbestanden. • 

Det kræver kyn
dighed at oprette 

_.,;,..~"'~f,~1'PUl::-Æ< 1 tigerreservater, sd 
der ikke opstdr · 
konflikter mellem 
de store katte og 
den omkring
boende befolkning. 

Fedtfugle bedre end helikoptere 
En koloni på 10.000 fedtfugle er 
mere effektive t il at genplante 
skov på bjergsiderne i Venezuela 
end helikoptere . I bestræbelserne 
på at genplante skov på stejle 
bjergsider har man hidtil anvendt 
helikoptere, hvorfra frø er blevet 
spredt ud over områderne. Fedt-

Tudse-art 
uddød? 
ben gyldne tudse, Bufo perigle
nes, der kun er kendt fra en en
kelt lokalitet i Menteverde Tåge
skovs-reservatet i Costa Rica, er 
måske uddød. Den er sidst set i 
1987, hvor et større antal tudser 
som sædvanlig samledes ved det 
ynglevandhul, hvorfra arten er 
kendt. Imidlertid rørrede vand
huller totalt ud den pågældende 
son1mer, og siden har ingen set 
noget t il den gyldne tudse. • 

fuglen, der er i familie med vores 
hjemlige natravn, lever af nødder 
og andre frugter fra oliepalmer og 
træer. Frøene passerer uskadt 
gennem fuglens tarmkanal, så 
den hjælper aktivt med til at 
sprede frøene. Fuglene bor i store 
kolon ier, og en koloni på 10.000 

Kampagne 
for at redde 
manat 
Amazon-manaten er den ene af 
de tre arter af manater, der findes 
i verden. Manarer er planteæ
dende pattedyr, der er specialise
rede t il at leve i vandet. Manater 
kaldes også søkøer. Amazon-ma
naten findes kun i ferskvand i 
Amazon-flodsystemet i Sydameri
ka, og den er lan~t den sjældne- · 
s te af de tre arter. Selv om det er 

fugle spreder hver måned IO tons 
frø, viser nye undersøgelser. Der
for satser myndighederne i Venezu
ela nu på at forbedre mulighederne 
for fedtfuglene i de områder, hvor 
man ønsker, at skoven skal brede 
sig. De er de mest effektive frøspre
dere, man kender. • 

forbudt ar jage den, bliver dens 
kød stadig solgt på markederne i 
mange Amazon-byer, og det er 
en trussel mod artens eksistens. 
Der er derfor iværksat en kam
pagne, der skal få fo lk til at op
høre med at købe manat-kød, i 
hvert fald indtil artens situation 
er blevet bedre, så der igen kan 
t illades en kontrolleret jagt på 
den. Kampagnen fø lges op med 
bestræbelser på at sikre de natur
områder, hvor dyrene holder t il. 
Desuden er der planer om opdræt 
af manater i fangenskab med 
henblik piludsætning af dyr i na
turen. • 

• 
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·OM 
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~ 
Workshop 
om biologisk 
diversitet 
WWF var arrangør, da non-go· 
vernmentale organisationer 
(NGOer) fra hele verden mødtes 
i København for at diskutere ind· 
holdet i Konventionen om Bio
logisk Diversitet , som i øjeblikket 
forhanelles under FN's Miljøpro· 
gram UNEP. Resultatet af dette 
møde, workshoppen , er nu blevet 
præsenteret for de officielle for· 
handlere. NGOerne lægger især 
vægt på, at de rige lande, som 
ønsker at udnytte den biologiske 
rigdom i u-landene, også betaler 
fo r bevarelsen af den biologiske 
diversitet - elvs. naturen. Og 
samtidig må u-landene sikres ad
gang t il de resultater, der opnås 
på grundlag af udforskningen af 
de biologiske ressourcer. Work
shoppen fik økonomisk stØtte fra 
Danida, Miljøministeriet og 
ODA (den britiske bistandsorga
nisation). • 

Naturens 
spisekammer 
l 1991 har WWFs medlemmer og 
øvrige støtter givet godt 400.000 
kr. til vores kampagne for at be
vare naturens mangfoldighed af 
dyr og planter. V i kalder kampag
nen Naturens Spisekammer, ford i 
vi har valgt at fokusere på den fø
devare-nytte, vi kan have af na
turens mangfoldighed. Pengene 
går t il fem projekter, der a lle sig
ter på at bevare områder, hvor 
der findes særlig mange dyr og 
planter. For et par år siden sam
lede vi også midler ind til beva
relse af naturens mangfoldighed
da fokuserede vi på Naturens 
Medicinskab. • 

Penge til 
vådområde i 
Zambia 
Udpint af sin mangeårige jagt på 
N ilens kileler døde den berømte 
britiske opdagelsesrejsende, Da- 1 
vid Livingstone, i 1873 ved bred
den af de udstrakte Bangweulu
sumpe i Zambia. Disse sumpe 
rummer en meget rig natur med 
sjældne antiloper qg store be
stande af fisk og fugle. De er 
hjemsted fo r mange mennesker, 
der lever af fiskeri, agerbrug og 
jagt. WWF har længe arbejdet på 

saltvandsindsprøjtning, fo rd i vi 
har fået tilsagn om en bevilling 
på 11,1 mi llione~ kroner fra den 
danske regering via Danida. 
Det giver os mulighed fo r at gøre 
ep koncentreret indsats i en ny 
del af Bangweulu-sumpene i de 

næste to og et halvt år. Det er 
anden gang, WWF modtager Da· 
nida-penge til et større projekt. 
Første gang var i august 1990, 
hvor Danida bevilgede 14 millio· 
ner kroner til et ørkenprojekt i 
den vestafrikanske srat Niger. • 

at sikre Bangweulu-sumpenes 
fremtid som hjemsted for menne
sker og dyr ved at hjælpe den lo
kale befolkning til en bæredygtig 
udnyttelse af de naturlige ressour· 
cer. A rbejdet får nu en betydelig 

Lokalbefolkningen d)~·ker ris - her er kvinderne gået ud for at høste den 
modne ris. 

Naturpris til »Andreas Løvfrø« 
For anden gang har lo
kalafdclmgen i Sønder
jylland uddelt sin Natur· 
pris, som denne gang gik 
til Andreas "Løvfrø• 
Andersen, Augusten
borg. Overrækkelsen fo
regik ved lokalafdelin
gens koncen med Ra
dioens Big Band i no
vember i Aabenraa. An
dreas Andersen fik pn· 
sen som en påskønnelse 
for hans store indsats, 
der har haft afgørende 
betydning for løvfrøen 
på Als. • 

Andreas -Løvfrø• Andersen, til venstre, modtog Nawrprisen 1991 for 
sin indsats for at redde løvfrøen på Als. Fol'l11and for lokalafdelingen i 
Sønderjylland, direktør Harald Agerley, overrakte prisen. 

WWF laver 
ø ko-lejr 
WWF-1-lo llantl inviterer unge 
mellem 15 og 30 år t il internatio· 
nal øko-lejr i Holland 5.-14. au· 
gust 1992. Melle m 60 og 200 un· 
ge fra hele Europa vil få en ene
stående chance for at møde an · 
clre unge, der er interesserede i 
natur, miljø og WWF's arbejde. 
Programmet består bl.a. af eks
kursioner med kano, på cykel el
ler til fods, diskussioner og besøg 
i Hollands enestående natur. Pri· 
sen for lejropholdet bliver 700 
gylden (ca. 2500 kr.) , og det in· 
kluderer mad, indkvartering og 
alle udgifte r i forb indelse med 
ekskursionerne. Rejsen til Hol
land er ikke inkluderet. Rejsen 
koordineres af WWF-Danmark. 
Interesseret? SÅ T ILMELD DIG 
NU. Tilmeldingsfristen er fredag 
den 27. marts. Ring eller skriv 
til: 
WWF Verdensnaturfonden 
Att: Birgit Fri is 
Ryesgade 3 F 
2200 København N 
T lf.: 35 36 36 35 • 

l perioden 6.-8. august kan man 
vælge mellem tre forskellige tre
dages eksursioner, bl.a. til den 
smukke vadehavsø Schiermonniko
og, lwor der er rige muligheder for 
at studere fuglelivet. 



Julekort for 
naturen 
Den gode tradition med at sende 
hinanden julekort betød i 1991, 
at WWF fik 750.000 kr. t il arbej
det med at redde naturen. Det 
beløb er resultatet af samarbejdet 
med reklamebureauet Lund & 
Raffel om sa lg af julekort til virk
somheder og private - et samar
bejde, der nu har givet StØtte til 
WWF i 12 år. Det gode resultat i 

Titlen J>å Dronning Margreches 
motiv er ·Landskab til et cabt 
sagn«. 

1991, der er det højeste hidtil, 
skyldes ikke mindst, at Hendes 
Majestæt Dronning Margrethe Il 
havde udvalgt en af sine smukke 
akvareller som motiv på et af ju· 
lekortene. Ikke overraskende 
solgte netop dette kort helt over
vældende - nemlig 246.000 ud af 
ialt 367 .000 kort. • 

Kolde is gav 
varme penge 
Der er blevet solgt ikke færre end 
842.314 panda-is fra Eventyr Is i 
sommeren 1991, og det betyder, 
at WWF har fået 210.578 kroner 
til sit arbejde med at redde truede 
dyr og planter over hele verden. 
For hver solgt panda-is gik der 25 
øre til WWF. De kolde penge vil 
fortrinsvis blive brugt i de varme 
lande, hvor problemerne med at 
redde naturen er størst og mest 
presserende. • 

Flere af vore kunder har prøvet at få det herlige gys 
og den overraskelse, det giver at vinde en 
million præmie. 

I Unibanks Gevinstopsparing udtrækker vi hver 
måned gevinster for millioner af kroner. 

Kun på Unibanks Gevinstopsparing kan De hæve, 
når D e vil - uden opsigelse. 

Kom ind og hør mere om, hvordan De får 
chancen for at vinde millioner uden at sætte en 
krone på spil. 

Unibank 
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Træk gaver 
til WWF fra i 
skat , 
Når man giver en gave til 
WWF's naturbeskyttelsesarbejde, 
kan man trække beløbet fra på 
sclvang(ve lsen , hvis be løbet er på 
mindst 500 kr. om året. Man kan 
dog kuri trække den del af belø
bet fra, der ligger mellem 500 kr. 
og 3000 kr. årligt. Giver man 
f.eks. 1500 kr. til WWF's arbejde 
om året , kan man med andre ord 
trække de 1000 kr. fra på selvan
givelsen. Loven om fradrag for 
gaver har eksisteret i mange år, 
men hidtil har den nedre og øvre 
grænse for det beløb, man kunne 
t række fra, været noget lavere. 
De nye grænser blev fastlagt, da 
Folketinget vedtog en ændring i 
ligningslovens §8 A , stk. l. • 

Magdalene Rue begyndte sit m·bej
de i WWF ved årsskiftet. 

Ny ind
samlings
medarbejder 
WWF Verdensnaturfonden har 
fået en ny indsamlingsmedarbej
der. Det er Magdalene Rue, som 
kommer fra MemoBase, h vor 
hun har været konsulent i mar
kedsføring. Magdalene Rue er 
uddannet bibliotekar og er 33 år, 
er gift og har to små børn. Hun 
har arbejØer med markering i 
seks år, og vil i WWF koncentre
re sig om at skaffe flere støne
medlemmer og deltage i kampag
nearbejdet. • • 

WWF 

Gaver og bidrag 
Perioden 26.9.-16.12.1991 
WWF Verdensnaturfonden øn
sker at sige tak ti l a lle bidragyde
re. Det er alene pladsmangel, der 
tv inger redaktionen til ku n at 
bringe oversigten over bidrag på 
500 kr. og derover til WWF's 
hjæ lpearbejde. Tak for hjælpen. 

Nye stØttekredskontrakter: 
1.500 kr. pr. ~r: jan Duckert, Thorkild Kri
stensen, Ebba Oucn 
2.000 kr. pr. Ar: Mads Øvlisen 

Gaver og bidrag: 
Else Skærbæk 2.000, Lars j;1rgenSCn 1.500, 
Margit Christensen 2.600, Karin Andersen 
1.500, Gissclrckl Go.lskontor 1.500, M. Toldam 
& S!~mcr 1.000, Hrul> Busk 500, Jan Sk)~· 
thammcr 625, Ouo Højomrk Andersen 8.000, 
A/S Trodania 4.000, Ole Ebbe Andersens og 
Gcnnkl Andcn.cns F:tmilielcgat 5.000, Con· 
nol Dam A/S 2.500, Poa Stump 500, C. Koe
roed L~rsen 700, 13erencbcn Liomcd Scrvice 
A/S 500, G. Schlcisncr 500, Niels Dam 500, 
Binhc Roikjcr 1.000, Erik Mygind 500, N.N. 
1.500, Preben V. L1rsen 550, Kirsten Fjeldboog 
500, Kichn Nikolaj:.cn 760, O.tcd Fri· og Er
tcrskolc 5.000, Supersort A/S 12.000, B. Han
sen 1.000, KmKI og Rigonor Wicdcmaoms Le
gat 200.000, Claus David Noelsen 500, johru1· 
nes Edelberg 1.300, Elise Bjørklund 500, Yvon
ne Hansen 500, jan Buch·L~n 1.300, Hen
rik Raagaard 500, S.M. Krag 500, !bul Loren· 
:en 800, Kai \'ilcst 500, Klaus Køhlcr 500, 
Asm Hansen 500, A"b'C Wichmaom 500, Jan 
Bjcrrcgaanl 530, Body Shop 597, jens \b!lsky 
It.-dersen 500, Pia Hein Brancbjerg 650, Elek
trikere ror Fn.-.d 2.040, EL. Smidth & Co. A/S's 
Ga,·efond 10.000, Claus Sko"hus 500, Briao1 
Ilauve 500, Iwan A. P.tlus:c"~ki 500, Otto R. 
Hcnriqucs og Hustill Elisa Hcnnqucs r. Ben
dix' Mindelegat 5.000, Hcoming Halck 1.000, 
Rorakct 500, H.K. i København 1.000, Joogcn 
Foss 500, Gunnar Haa1:ensen 500, Ejendoms· 
runkrionæren1cs F:tgf'orcning 500, Fabrik- & 
Specialarbejder Forbund 500, )øm Noelsen 
500, Amc og Ruth Bonde 500, Lorte Tre
schow 800, Gerda Nielo;cn 1.000, Lotte Lyks
borg 500, F:tmilicn 1\.'(lcrscn 500. Giuc Niel· 
sen 500, 007286 500, Henri T Birch 700, Kurt 
Sørensen 500, Knud Rasmussen 500, llusch
R!tcrsen 500, Trine Dall + 4 klassckammcmtcr 
1.224, Em-Om 500, Anders \'ilind 01~tensen 
500, Promentor Mru>.~ement 500, Panda 
March ,.cd Tim Skorte & Sten Ottesen 1.000, · 
Inger Brandt 595, Arbejdcmes Fællesoogru1isa· 
tion, Nibe 500, C~~ Esther A/S 2.300, Søren 
!'\!tersen 1.300, H.C. 1\xlcrscn 500, Steen Jør
gensen 1.300, Fria Togo 500, Ester Larsen 500, 
Kir..ten og jens Ole Steen 500, Marit Mjeklc 
1.300, Susanne Jensen 500, Jørgen Rudfeld 
600, V..~g~1 Lirklstrpm 500, Solvcog Lynning 
1.000, Helle Kmgh !'\!tersen 500, Lotte Bendt
sen 500, Anne Grethe Andersen 500, Karin 
Andersen 500, Aksel Øotcrø 500, R!tcr Stig 
Andersen 1.300, Ellen Andersen 1.000, Amc 
Skov ApS 500, låge Hru1sen 500, Olaf Søren
sen 1.000, jens Fbter Andersen 500, Spccial & 
r-abrikarb. r-agf'orening 500, R!tcr Bmun 500, 
Ham1.1 fildersen 650, Henrik Ragaard 500, 
Daugaard Sørensen 1.000, Grete Skov 500, 
Carsten fhlcrsen 500, Kirsten Føns 500, Aase 
Tmumcr 500, Hanne Hansen 600, Camilla 
Ducholm 600. Dru1Sk Frisørrorbund 10.000; 
Svend Erik 1\xlcrsen 7CO, Eva Buch-L~n 
1.450, H. Kolling Andersen 700, Helge Smith 
500. • 
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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. 

Gæld for 
natur 
Jeg har fornyligt læst, at Verdens· 
banken vil hjælpe gældstyngede 
u-lande af med en del af deres 
gæld ved hjælp af noget, som 
kaldes gæld for natur. Hvad det 
betyder det, og er det noget 
WWF -er involveret i? 

Med venl ig hilsen 
Lars-Bo Jørgensen 

Dragør 

WWF Verdensnaturfonden fik ide
en til gæld for natur-aftaler i midten 
af,1980'erne og indgik den første i 
1987. WWF var dermed pioneT pi! 
01mc'!det. Aftalen blev lavet med 
Ecuador, og denne aftale er blevet 
model faT alle de gftaler, deT er lavet 
siden da . WWF haT siden 1987 
indgi!et en halv snes gæld for natur
aftaler. Verdensbanken har overta
get ideen, og har indgi!et adskillige 
lignende aftaler med fattige, gælds
plagede lande . Ecuador-modellen 
ser si!ledes ud: Ecuador skyldte en 
stor, amerikansk bank en større 
sum penge. WWF købte gældsbevi
ser til en værdi af 3.millioner dollars 
af banken for kun l million dollars. 
Derved kom Ecuador til at skylde 
WWF pengene . WWF aftalte der
efter via vores lokale samarbejds
partner, Fundacion Natura, med 
Ecuador, at tilbagebetalingen af 
pengene ikke skulle foregå i dollars, 
men i den lokale møntfod. Ecuador 
udstedte derpi! statsobligationer til 
Fundacion Natura pi! et beløb, der 
svarede til otte gange de 3 millioner 
dollars. Det var Ecuador mere end 
villige til, fordi pengene blev i lan-

Bøffer af 
strandede 
hvaler 
Hvorfor kan man ikke aflive de 
strandede hvaler (på Fanø) og 
sælge kødet? - En del af pengene 
kan jo gå til WWF og/eller andre 
naturorganisationer. Er det ikke 
ressourcespild at lave lækkert 
kød til biogas? - Er man bange 
for, at der pludselig (på papiret) 
skal strande en masse hvaler? 

Venlig hilsen 
Christina Westh 
Vingetoften 232 

Herlev 

Umiddelbart virker det ikke sæl'ligt 
hensigtsmæssigt, at flere tons kød 
blot destrueres eller bruges til frem
stilling af biogas . Når nu hvalerne 
alligevel er strandede og døde, vil 
mange måske sige . Lokale beboere 
på Fanø tog da også sagen i deres 
egen hdnd og skar i nattens mulm 
og mørke store lunser kød ud af de 
tre kaskelothvaler, der strandede på 
Fanø i december 1991 . 

det. Fundacion Natura brugte og 
bruger fortsat renteme fra statsobli
gationerne til at lave natUl·bevarel
sesarbejde for - Iwarved lokale be
boere kommer i arbejde og bliver 
uddannet, områder bliver beskyttet 
osv. Med til forklaringen hører og
så, at mange u-lande, som vi be
tragter som fattige, især er fattige på 
[l'emmed valuta, mens de er rige på 
arbejdskraft, naturværdier - og 
egen valuta. Kritikere af gæld for 
natur-aftalerne fremfører, at de blot 
er en ny form for økonomisk bin
ding af u-landene . Måske villandet 
hellere opføre en skole end bevare et 
stykke regnskov for pengene . Svaret 
er, at det er en slags binding, men 
en binding, Iwar man i fuld over
ensstemmelse med den lol<ale rege
ring finder aktiviteter til gavn for 
landet- og som sikrer den bæredyg
tige udnyttelse af de levende res
sourcer. WWF har hidtil haft gode 
erfaringer med disse aftaler. 

Venlig hilsen 
Mag.art. Kim Carstensen 

Men det er faktisk klart ulovligt. 
Alle hvaler er fredede i Danmark. 
De må delfor ikke jages, og kødet af 
dem må ikke udnyttes, heller ikke 
kød af døde, strandede hvaler. Si
den 1981 har alle EF-lande haft for
bud mod handel med lwalkød, hvil
ket betyder, at f.eks. færøsk grinde
kød eller grønlandsk hvalkød ikke 
kan købes i danske butikker. 

Disse strenge regler sl<al ses i lyset af 
ønsket om en generel beskyttelse af 
hvaleme. Tillod man f.eks ., at der 
kom hvalkød på markedet, ville det 
være svært at kontrollere, Iwar det 
stammede fra, og man risikerede, at 
kød fra ulovligt nedlagte hvaler ogsi! 

blev gjort til genstand for handel. 
Delfor har man et generelt forbud . 
Så er der ingen tvivl. Det sker i hen
hold til den intemationale aftale, 
Washington-konventionen, om han
del med truede dyr. 

Forbudet gælder altså også kød fra 
strandede hvaler, eller f.eks. mar
svin fanget i fiskenet. Svaret på det 
sidste af dine spørgsmi!l er derfor, at 
der hermed for. »Svage sjæle« ikke er 
den mindste gevinst at hente ved at 
hjælpe hvaler lidt [Jå vej til enten at 
strande eller gå i fiskenet. 

Venlig hilsen 
Biolog Tommy Dybbro 

Det er altid en stærk oplevelse af se hvaler [Jå havet. Her er det en kaske
lot, der dykker. Billedet er taget ved Grønland. 

Sælskinds
pelse 
Det danske hold, der deltager i 
vinter-OL i februar, er iført pelse, 
lavet af skind fra grønlandske sæ
ler. Jeg ved godt, at det ikke har 
noget at gøre med baby-sælerne, 
men jeg er alligevel i tvivl om, 
det er helt i orden. Hvad mener 
W W F? 

Venlig hilsen 
Jytte Nordahl 

Søllerød[Jark 15 
Holte 

Den grønlandske fanger-befolkning 
har i mange generationer haft sæl
fangsten som hovederhverv. Før 
inuitterne fik regelmæssig kontakt 
med hvalfangere [l'a Europa og 
USA i 1600-tallet, brugte de alle 
sælskindene selv . Men siden da har 
sælskindene været en vigtig salgsva
re, som inuitterne brugte til at skaf
fe sig i begyndelsen bl.a. jem og 
perler og senere te, kaffe, sukker, 
mel og a~dre varer . Der har aldrig 

været tale om en overudnyttelse af 
sæler i Gl'ønland- sæler er slet ikke 
så lette at få fat i, selv om fangerne 
er udstyret med moderne 1·i[b og 
stærke nylongam til vintel'fangsten 
fra is kanten. Heller ikke i dag er der 
tegn på, at der sker en for stor 
fangst af de sælarte1·, der jages. l 
Grønland findes der ikke egentligt 
landbrug, men dog fårehold og lidt 
1·ensdy,.lwld. Fiskeri og fangst er de 

· altdominerende erhverv. I Grøn
land bruges sælskindene sutdig til 
kamikker og skindtøj, men også til 
kajakker, tasker, remme og andre 

'brugsgenstande. De sælskind, der 
eksporteres, garves i Grønland - og 
en del af syningen til færdige pelse 
foregi!r efterhånden også lokalt. Det 
er med til at skabe arbejdspladser i 
et land, hvor det kan være svært at 
skaffe arbejde . Køber man sig en 
grønlandsk sælskindspels er man 
med til at støtte et erhverv i et land, 
hvor en stor del af befolkningen le
ver efter i!rtusind gamle traditioner. 
WWF har ikke noget imod, at det 
danske OL-hold er iført grønlandske 
sælskindspelse. 

Med venlig hilsen 
Generalsekretær Lene Witte 
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Klor skal ud 
Du bruger klor hver eneste dag, når du drysser S'alt (natriumklorid) på maden. 

Det sker der ikke noget ved. Men udvinder man kloren fra saltet - og det er, hvad der sker i 
industrien - så får man mulighed for at lave nogle af verdens mest giftige stoffer 

Af ] om Eskildsen, 
BæreDygtig/ted Aps 

K lor er et meget aktivt 
grundstof. Det har været 
med til at gøre livet let

tere for os mennesker på kort 
sigt, men til et helvede på bare 
lidt længere sigt. 

I 1930'erne faldt man i svime 
over CFC-gasserne. De kunne 
ikke brænde, var ugiftige for 
mennesker og· meget billige at 
fremstille. Det helt idee lle til kø
leskabe og mange andre produk
ter. I dag er Jordens ozonlag ved 
at forsvinde på grund af CFC
gassernes succes. CFC-molekyler
ne er sammensat af klor, fluor og 
kulstof. Det er kloratomerne, der 
spiller den aktive rolle, når ozon
laget nedbrydes. 

Klor blev igen aktuelt i 
1940'erne som ingrediens i et nyt 
vidundermiddel, nemtig DDT, 
der skulle kunne dræbe alle for
mer for skadedyr i landbruget. 
Men prisen var høj: DDT er me
get svært nedbrydeligt. Så efter 
at have dræbt de skadelige insek
ter forbliver det kemiske stof i 
miljøet. 

Da vi opfandt plastic, blev klor 
atter sat i centrum. Vi k~nder al
le masser af nyttige ting i plastic, 
men prisen for disse bekvemme
ligheder er stor. I mange år har 
plastic været det samme som po
lyvinylclorid (PVC), og det giver 
store- problemer som affald. 

Når kloren frigøres ved af
brænding i f.eks. forbrændings
anlæg, sendes den op i atmo
sfæren med skorstensrøgen. Klo
ratomerne vil derefter kunne va
skes ned fra himlen som syreregn. 
Ved forkert afbrænding af PVC 
er der ligeledes risiko for udslip af 
de meget giftige dioxiner. PVC er 
i dag hovedsynderen, når det 
gælder klor i affald. 

Klor bruges og er blevet brugt 
utallige steder i industrien. Her 
er nogle eksempler: PCB i trans
formatorer og maling, blegning af 
papir, tilsætning ·i benzin, opløs
ningsmiddel i rettelak og mange 
andre produkter. 

Den måde, vi bruger klor på, 
er så kompleks, at vi efterhånden 
ikke aner, hvad der bliver af det. 
Man undersøgte f.eks. nogle mus
linger ved Geteborg ·for klorfor
bindelser. Tre procent af disse for
bindelser kunne man genkende 
som PCB, resten - 97 procent -
var forbindelser i andre sammen
sætninger end de oprindelige. 

Hvad kan man gøre 
Vil du tage hensyn til miljøet, så 
undgå produkter med klorforbin
delser, der er farlige for miljøet. 
PVC-plastic findes stadig i em
ballager, i visse industriprodukter, 
på kontoret og i hjemmet. 

I dag findes der udmærkede al
ternative plastictyper på marke
det. Oftest er de fremstillet af 
miljøvenlig polypropylen (PP) 
eller polyethylen (PE), afhængig 

f 

af hvor hårdt eller blødt produk
tet skal være. 

Afleveres PVC-affald t il for
brænding, risikerer man at sende 
livsfarlige dioxiner ud i miljøet 
og gøre regnen sur med saltsyre. l 
nogle kommuner kan man afleve
re plastaffald i særlige containere 
på lossepladsen. 

Undgå også freon og de skum
plasttyper, der er baseret på CFC
gasser. Der arbejdes intenst på at 
fremstille alternativer til CFC
gasserne, men trods store frem
skridt er de bestemt ikke afskaffet 
endnu. CFC-gasser bruges stadig 
i isolering, køleskabe, sportssko 
m.m. 

Tjek at skrivepapir, kaffefiltre, 
bleer, hygiejnebind - ja, også va
skepulver - ikke er bleget med 
klor. Klorblegede produkter er 
med til at ødelægge havmiljøet 
for fisk, sæler og søfugle. Køb al
lerhelst produkter, der slet ikke 
er bleget. Lige meget hvilket ble
gemiddel, man bruger, slider det 
på naturen. 

Hvad nu med den Klorin, vi 
kender fra rengøringen? 

Man ødelægger hverken ozon
laget eller laver dioxin ved at 
hælde Klorin i afløbet. Under 
normale pH-forhold vil Klorin i 
mindre mængder være uskadeli
ge i miljøet. Derfor bør man be
grænse sit forbrug af Klorin. Klo~ 
rin er sådan set farligst for dig 
selv. Det svier i øjnene ·og irrite
rer dine slimhinder. Blandes Klo
rin med syreholdige rengørings-

midler, så dannes der li vsfarlig 
klot·gas. Den kan man dø af. 

Klor skal ud 
Meget godt er der sket i de sene
ste år. CFC-gasser er allerede fjer
net fra spraydåser, eriklorethan 
fo rbydes i rettelak fra 1993, DDT 
blev forbudt i 1960'erne, og PCB 
er på vej ud. 

Produkter med klor er svært 
nedbrydelige. Derfor har vi sand
synligvis kun set toppen af isbjer
get, og blandt ledende miljøfolk 
er der ingen tvivl: Vi skal have 
klor helt ud af produktionen. 

Det huer ikke indListrien. Den 
amerikanske klorvirksomhed 
Clorex hyrede derfor etafUSA's 
største reklamebureauer, Ker
ehum Communications, t il at ud
arbejde en mediestrategi for in
dustrien. 

Krisestrategien skulle være 
hemmelig, men den blev >>læk
ket<< til miljøfolk. Ifølge planen 
blev Clot·ex rådet ti l at ansætte 
»uvildige<< videnskabsfolk til at 
»drage videnskabelige resultater 
og metoder i tvivl«. Al kritik 
skulle ignoreres og i hvert fald 
ikke anerkendes, og kritikere 
skulle konsekvent kaldes »mi ljø
terrorister<< . 

Spørgsmålet er naturligvis, 
hvem der i dette tilfælde optråd
te som »miljøterrorister<<.. . • 

Tegning: Lars Percrsen 
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- Jeg hørte engang en sang, der 
handlede om fremtiden. I sangen 
tog en mand sin søn ud for at se på 
det allersidste træ. Træet var pak
ket godt ind og beskyttet mod om
givelserne, så det kunne gro og 
overleve. Manden og drengen kig
gede på træet og syntes, at det var 
vidunderligt. Den sang skræmte 
mig. 

Maria Stenz har beskæftiget sig 
med natur og miljø i over 20 år. 
Hun har siden slutningen af '60er
ne lavet sange og teater, hvori na
tmen og menneskets bmg - mis
brug - af omgivelserne spiller en 
fremtrædende rolle. Utallige dan
ske børn har fået et nært forhold 
til vand og myreslugere fra hendes 
••Noget om vand<< og ••Myrna og 
myreslugerne<<. 

- Vi skulle nødigt ende der, hvor 
na[Uren er noget, man kun kan op
leve på et museum. Det er ganske 
vist begrænset, hvad vi har af vild 
natur i Danmark - men den natur, 
vi har tilbage, skal vi passe godt på. 
Det danske kulturlandskab med he
der, skove, enge og strande er vores 
natur, vores ansvar. 

- Det er op t il den enkelte per
son at gøre noget. Det er for tyndt 
bare at sige, at det er de andres an
svar. Det nytter heller ikke noget 
at have de rigtige holdninger, hvis 
man ikke i sin egen dagligdag lever 
op t il ansvaret. Alle har mulighed 
for at gøre en indsats. Det starret 
med dig selv. 

-.Det handler om viden, og det 
er også det enkelte menneskes an
svar at opsøge viden og forstå sam
menhængene. Ellers ender man alt 
for let med en mode-opfattelse af 
naturen. Så bliver det til en eller 
anden hysterisk holdning om ••at 
man ikke må gå med pels<< . Der er 
intet galt i at gå med en grøn
landsk sælskindspels - tværtimod! 
De grønlandske fangere lever i 
harmoni med naturen ved at jage 
sæler. De spiser kødet og bruger 
mange af skindene selv. Overskud
det sælger de til os hernede og kø
ber mad og andre fornødenheder 
for pengene. 

- Derfor skal man tænke sig om, 
prøve at forstå de ofte komplicerede 
sammenhænge og så først dmme sig 
en mening, få sig en holdning. Og 

l 

Naturen ·er vores 
fælles ansvar 

Maria Stenz. 

man kan ikke blot ovetføre sit eget 
syn på naturen til andre folkes lag og 
kul[Urer. Men derfor kan man godt 
tage udgangspunkt r sin egen daglig
dag. Der kan man finde begyndelsen 
på den røde tråd, der bør gå gem1em 
tilværelsen. Selv om vi hver for sig 
kun er en lille del af klodens mang
foldighed af liv, kan vi alligevel gøre 
vores til at sikre livet på kloden. 

- Det hænger sammen, alt det 
der foregår på kloden! Når man er 
blevet bevidst omkring betydnin
gen af miljøer i ens egen tilværel
se, så kan man begynde at udvide 
sit syn til det mere globale. 

- Vi har alle et ansvar over for 
de kommende generationer. De 
skal vel ikke kun opleve naturen 
på museum. 

Maria Stenz er først og frem
mest skuespiller. Hendes ho
vedinteresse var helt fra begyn
delsen børneteater. Hun har 
især været tilknyttet Det Lille 
Teater og medvirker da også i 
teatrets 25 års-jubilæumsfore
stilling Ali Baba og de fyrretyve 
røvere. Med en lang række bør
neplader, bl.a. Den hæse drage 
og Myrna og myreslugerne er 
hun nået ud til et stort børne
publikum. Maria Srenz spæn
der dog vidt, og fra 1980'erne 
har hun i lige så høj grad lavet 
teater for voksne. I 1986 spille
de ht.m hovedrollen i Tone på 
Hvidovre Teater. Hun har op
trådt på CafeTeatret, hvor hun 
senest har medvirket i Henrik 
Nordbrandts Arabesker. Fra 
1986 har hun sammen med 
Brigitte Koterus været meddi
rektør på teatret Sorte Hest. 
Men Maria Srenz er også san
ger, og både i radio og på LP'er 
som Mit navn er Maria, Marias 
julekalender og I virkeUgheden 
kan man nyde hendes rene, 
klokkeklare stemme. Sin større 
til WWF Verdensnaturfonden 
har hun bl.a. vist ved ar gå ind 
i støttekomiteen for »Jungle
vagt for Amazonas<<, WWPs 
projekt i Pem, der omtales inde 
i blader. 


