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For de fleste handler 
testamenter om døden. 

Fo:r os handler de om liv. 
F lere og flere mennesker 

spørger om, hvordan de 
kan testamentere beløb, ejen
dele, forsikringer o.l. til 
WWF Verdensnaturfonden. 

Vi er meget glade for den
ne stigende interesse, og har 
sørget for at udarbejde en 
brochure, som i detaljer gen
nemgår, hvordan man kan 

betænke WWF, når der er sør
get for de nærmeste. 

Blandt andet er det måske 
værd at holde sig for øje, at 
WWF Verdensnaturfonden 
er fritaget for at betale arve
afgift. 

En arv til WWF Verdens
naturfonden er med til at sik
re livet på Jorden. Derfor er 

vi taknemmelige for ethvert 
bidrag, stort som lille. 

De kan bestille brochuren 
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WWF 

Det mener WWF Verdensnaturfonden: 

Om pandaer og 
asparges 
En klog amerikaner blev engang bedt om 
at sammenfatte alt, hvad han vidste om 
"image" , i to-tre sætninger. Han nåede 
frem til følgende: ·"Det er med en virksom
heds image som med asparges: For at nå et 
godt resultat i dag, skal man begynde for 
fem år siden." 

Enhver, der har fo rsøgt sig med asparges 
ved, at manden har ret: Der findes ting i li
vet, som er så længe om at gro sig smukke 
og stærke, at man ikke skal vente, til man 
står og har brug for dem i plukkemoden 
udgave. Asparges, for eksempel. Valnød
der, endnu værre. Og så den der urned
gørlige størrelse 'image' , 'profil' eller på 
godt dansk almindeligt omdømme. Den 
ordnes aldrig med tilbagevirkende kraft, 
men kræver opbygning gennem en åre
lang, målrettet indsats. 

WWF har takket være opbakning fra si
ne trofaste støtter og medlemmer gennem 
32 år kunnet arbejde på at blive en seriøs, 
troværdig og effektiv organisation. T il det 
har vi også haft god hjælp afet logo, som 
mange anser for at være det bedst kendte 
og mest sympatiskabende i verden. 

Vi har i mange år været vant til, at vores 
gode sag, logoet og omdømmet i sig selv 
kunne tiltrække nye medlemmer og fast
holde gamle. Men vi må i dag se i øjnene, 
at det ikke længere er helt nok. I en tid 
med økonomisk stagnation kan også 
WWF mærke, at qer nu skal en helt ek-

~ straordinær indsats til. Konkurrencen om 
o midlerne til velgørende arbejde er blevet 
~ hårdere, og kravet o m en mere slagkraftig 
il 
~ kommunikation tilsvarende større. 

Generalsekretær Lene Witte. 

tet som poppet og derfor useriøs, eller som 
aggressiv og derfor ubehagelig. 

Vi er selvfølgelig meget opmærksomme 
på denne ris iko og prøver derfor på at vur
dere hver enkelt aktivitet nøje, før den bli
ver sat i gang. Men for at kunne blive end
nu bedre til det, opfordrer vi hermed alle 
læsere af Levende Natur til at komme med 
deres uforbeholdne meninger: 

·Skriv til os og giv d it bud på, hvordan 
WWF bedst kan profilere sig over for så 
mange mennesker som muligt, hvad der 
efter d in opfattelse kan true WWF' s om
dømme, og hvad du synes, WWF skal hol
de sig fra i sine bestræbelser på at samle 
de nødvendige midler ind til organ isatio
nens naturbevarende arbejde. Du må også 
meget gerne komme med ideer til, hvor
dan vi får flere indtægter og flere medlem
mer. 

~ I en sådan situation kan det i ny og næ 
52 være nødvendigt at benytte effektive salgse 

• ..e og kommunikationsmåder, der imidlertid 

Vi håber på et væld af breve - med råd, 
. der er med til at gøre os klogere. Og natu
ren rigere. 

Forsiden: 
l de mest øde og vildsomme bjergegne 

i Spanien lever den europæiske bjørn. 
Her har den fundet et fristed, og Spa-
nien er dermed et af de sidste euro
pæiske lande, der kan "bryste sig af" 
at have en bestand af vilde· bjørne. 
Læs om Spaniens natur og truslerne 

mocl clen i artiklen Det vilde Spanien 

side 12. 

også har en indbygget risiko for, at organi
sationens omdømme kan lide skade. En
ten ford i formen af nogle kan blive opfat-

På forhånd tak for dit engagement! 

PS! Mærk venligst kuverten "Image" . • 

WWF- World Wide Fund for Namre- er en privat og uafhængig international miljøorganisation, som 
arbejder for at løse globale namr- og miljøproblemer. WWF har afdelinger i 30 lande, og WWF Verdens
namrfonden er den danske afdeling. Formålet med WWF's arbejde er at bevare namrens mangfoldighed 
(den biologiske diversitet), at sikre at udnyttelsen af namrens ressourcer sker på en bæredygtig måde og at 
bekæmpe forurening og unødigt forbrug af ressourcer og energi. 



Ndr der nedlægges elefanter · lovligt · udnyttes alt kødet. Her bærer en kvinde sin ration hjem i en balje. 

Paradokset i Det sydlige Afrika: 

Kan man bevare elefanter 
ved at skyde dem~ 

I 1980'erne mistede Afrika mindst halvdelen af 
sine elefanter, idet antallet gik ned fra over 

1,2 millioner til omkring 600.000. 
Dette skete, selv om de fleste afrikanske lande 

havde fredet deres bestande af elefanter 

Der var dog nogle få lande i sydlige Afrika, 
bl.a. Zimbabwe, Botswana og Sydafrika, hvor 
elefanten holdt nogenlunde stand. 
Dette skete, selv om der med regeringernes 
billigelse blev skudt tusindvis af elefanter hvert år 



Af Kim Carstensen 

Tragedien i Zambia 

S outh Luangwa Nationalpar· 
ken i Zambia har prøvet bå
de at miste tusindvis af ele

fanter på trods af en formel fred
ning, og at redde de tilbageværen
de bestande på trods af lovlig ele
fantjagt. I perioden fra 1980-88 
mistede området hovedparten af 
sin store elefantbestand, men si· 
den da er situationen stabiliseret, 
og der bliver igen flere elefanter. 

Årsagen til tragedien fra 1980 
var den samme som andre steder i 
Afrika. Den stigende internationa· 
le efterspørgsel efter elfenben skab
te et krybskytteri uden sidesrykke i 
historien. Og regeringernes halv
hjertede bekæmpelse af krybskytte· 
riet havde stort set i n gen effekt: 
Krybskytterne havde bedre udstyr, 
højere moral og langt større lokal 
opbakning end de vildtbetjente, 
der skulle bekæmpe dem. 

Redningen 
Men nu er fremtiden igen lys for 
South Luangwas elefanter. I de se· 
neste 4-5 år er bestanden vokset, 
man ser masser af elefanter, hver 
eneste gang man kører i området, 
og de er tydeligvis ikke bange for 
mennesker. 

Forklaringen er, at krybskytterne 
har mistet det meste af deres lokale 
støtte, og at bekæmpelsen af dem 
er blevet meget mere effektiv. Fak
tisk er krybskytteriet reduceret med 
omkring 90 pct. 

Det skyldes et norsk finansieret 
milji og udviklingsprojekt i områ
det, som også WWF støttet. Pro
jektet har bl.a. skaffet lokalbefolk
ningen indtægter fra lovlig jagt i 
området omkring nationalparken. 
På den måde er dyrene nu blevet 
værdifulde for befolkningen, som 
derfor ønsker at bevare dem. Sam
tidig er en del af indtjeningen fra 
den lovlige jagt blevet brugt til at 
ansætte omkring 150 lokale mænd 
som vildtbetjente. De fleste af dem 
var sikkert. tidligere hjælpere for 
krybskytterne: De ved bedst, hvor· 

'dan man finder både deres tidlige· 
re arbejdsgivere og dyrene. 

I starten af projektet i South 

For mange i vores del af verdenen 
er det nærmest utænkeligt at skyde 
elefanter og spise kødet. Men for 
mange mennesker i Afrika er 
elefanten en plagsom nabo, der 
ødelægger markerne. 
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Brev fra Zambia 
Leoparden stod ubevægelig i Lyset fra 
projektøren pd vores bil. Den ænsede 
os ikke, men bevarede sin spændte 
koncentration med blikker rettet mod 
noget i mørket længere fremme. Vi 
drejede projektøren og sd, at der stod 
en impala og græssede. Da vi drejede 
projektøren tilbage, var leoparden 
væk. Nej, der var den jo. Lydløst var 
den krøbet nogle meter længere frem 
mod impalaen. 

Pludselig drejede impalaen hovedet 
den anden vej. Den .var blevet op. 
skræmt af en Lyd. Ikke fra os i bile~ 
og heller ikke fra leoparden, men pro
jektøren afslørede, ae der var to unge 
løver ptl vej fra den anden side. De 
havde ikke været stille nok, og impa. 
laen flygtede, formentlig uden at vi
de, at løverne havde redelet den fra 
en end n u srørre fare. 

Leoparelen sd irriteret ud, men der 
var ikke noget at stille op. Bytret var 
borte. Og da den ikke skulle i nær
kontakt med løverne, forsvandt ogsd 
Leoparelen ud i nattens mørke. Løver
ne var alene tilbage ptl scenen og 
vandrede majestætisk forbi vores 
tlbne bil i ftl meters afstand. 

l Sotah Luangwa Nationalparken 
i Zambia kan man komme pd natlige 
ture som denne. Ved hjælp af Lys fra 
kraftige projektører kan man komme 
ti! at se en del af det dyreliv, der e~ 
lers er skjult af nattens mørke. Ople-

velsen med leoparden og løverne var 
den stærkeste i en nat, der ellers lod 
os se 2 leoparder, græssende flodhes
te, elefanter, hulepindsvin og en ræk
ke smtl rovdyr, der kun kommer frem 
i Ly af mørket. 

En sClelan nat efterlader en med 
den faste overbevisning, at dette sted 
er noget af det ypperste, den vilde na
ttir kan byde pd. 

Men selv om South Luangwa Na. 
tiona~parken er et vidunderligt sted, 
sd er den ikke længere, hvad den var 
engang. De lokale fortæller, at for 25 
tlr siden sti man Iwer dag næsehorn 
komme ned at drikke ved søen foran 
turist-lodgen . Nu er det over l O dr si
den, nogen sti næsehorn i denne del 
af parken. Mdske er der en lidnelfuld 
individer titbage i de mest utilgænge
lige kroge af omrddet · men der er in
gen, der ved det. Og reelt er der ikke 
noget hdb titbage for Sourh Luan
gwas næsehorn. 

Indtil for fem dr siden sd elefan· 
terne længe ud til at gd samme vej. 
Krybskytterne decimerede bestanden 
med sCldan en hast, at det blot virke
de som et spørgsmdl om tid, før ogstl 
elefamen ville være et fortidsniincle i 
South Luangwa. l Zambia som hel
hed falde elefantbestanden 75%, 
nemlig fra omkring 160.000 i 1981 
ti/41.000 i 1987...... • 

For turisterne er synet af de vilde dyr i deres nawrlige omgivelser en vidunderlig 
oplevelse. Her har en leopard opdaget, at den er ved at blive foreviget. 

WWF 

Luangwa, fra 1988-90, var jagt på 
elefanter områdets vigtigste ind
tægtskilde. Indtægterne fra elefan
ter udgjorde i denne periode 55 
pct. af de samlede indtægter i dette 
og lignende projekter i Zambia. Pa
radoksalt nok blev elefanterne i 
South Luangwa altså reddet af et 
projekt, der gik ud på at bevare dyr 
ved at skyde dem. Eller rettere ved 
at erstatte et ukontrollabelt kryb
skytteri' med kontrolleret jagt. 

Massakren 
I 1990 ændredes billedet imidler
tid totalt. Massakren på elefanter
ne, ikke bare i Zambia, men i Afrir 
ka som helhed, kom i verdens 
søgelys, og Zambias daværende 
præsident, Kenneth Kaunda, for· 
bød al jagt på elefanter i Zambia. 
Det var en vigtig og rigtig beslut
ning, for den viste, at Zambia ikke 
uden videre ville lade krybskytter
ne gå af med sejren. Bevarelsen af 
elefanterne stod højt på Zambias 
politiske d~gsorden. 

Men lige så politisk rigtig beslut· 
n ingen om stop for elefantjagt i 
Zambia var, lige så vanskelig var 
den for projektet i South Luangwa 
og de andre tilsvarende natur-pro
jekter i Zambia, som havde brugt 
indtægter fra elefanterne til at styr· 
ke bevarelsen af nanu·en. Heldigvis 
overlevede projekterne nedgangen 
i deres indtægter, fo rdi det lykke
des dem at øge indtægterne fra an
dre aktiviteter. Derfor er de stadig 
attraktive for lokalbefolkningen. 

Forbud mod handel 
Dilemmaet i Zambia gentages 
større fo rmat i Afrika som helhed. 
I de fleste afrikanske lande var 
krybskytteriet mod elefanterne helt 
ude af kontrol i 1980' erne, og i he
le Afrika blev antallet af elefanter 
halveret i løbet af bare l O år. 

Men i nogle lande havde man 
projekter som det i South Luan
gwa i Zambia. Det gjaldt f.eks. 
Zimbabwe, Namibia og Sydafrika, 
og her klarede elefanterne sig godt. 

På grund af elefanternes despe· 
rate sincation blev de fleste af ver· 
dens lande i 1989 enige om at for
byde international handel med el
fenben. Man ville fjerne grund la
get for krybskytteriet ved at stoppe 
omsætningen af elfenben på ver· 
dens markedet. 

For at fo rbuddet skulle blive 
virkningsfu ldt, var det nødvendigt, 
at det var totalt. Hvis der fo rtsat le
galt kunne eksporteres elfenben fra 
lande som Zimbabwe og Namibia, 
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WWF 

Delraljerne i et projekt diskuteres og 
planlægges i nært samarbejde mellem 

WWF-folkene og de lokale beboere. 

ville det være en nærmest umulig 
opgave at forhindre krybskytter i at 
smugle elfenben fra andre afrikan
ske lande til Zimbabwe eller Nami
bia og sælge det som lovligt zimba
bweansk eller namibisk elfenben 
på verdensmarkedet. Og derfor 
blev også de lande, der havde sta
bile elefantbestande omfattet af for
buddet mod elfenbenshandeL 

Nu, fire år efter, er der en del, 
der tyder på, at stoppet for handel 
med elfenben har vi r k et. Presset 
på elefanterne er reduceret mange 
steder, og bestandene er stabilise
ret. Der er grund til en forsigtig 
optimisme på elefanternes vegne. 

Ventetid 
Tilbage står projekter som South 
Luangwa projektet og lande som 
Zimbabwe med nogle problemer. 
Deres tidligere indtægtsmuligheder 

Lejrbål i Zimbabwe 

Zimbabwe har omkring 50.000 
elefanter, som bevæger sig rundt 
både i landets nationalparker og 
i de såkald te Communal Lands 
eller fælles områder, der blev ud
lagt som de indfødte afrikaneres 
land under det hvide styre frem 
ti11 980. 

Generelt set er disse Commu
nal Lands de dårligste og tørreste 
jorde i Zimbabwe. Alligevel er de 
tæt befolkede, dels fordi jordfor
delingen i Zimbabwe er meget 
skæv, og dels fordi befo lkningen 
vokser meget hurtigt. Den vok-

ved bæredygtig forvaltning af ele
fanterne er fo rsvundet, da de ikke 
længere kan tjene penge ved at 
sælge elfenben og andre elefan t· 
produkter på verdensmarkedet. 

l Zambia skyder man ikke læn
gere elefanter, men nøjes med ind-

sende befolkning medfører sti
gende konflikter mellem agerbru
gere og vilde dyr, som der stadig 
er mange af en del steder. De vil· 
de dyr - elefanter, bøfler, antilo
per osv. - trives nemlig godt på 
trods af det vanskelige klima, for
d i de er tilpasset vilkårene. 

Hvis d isse dyrebestande skal 
bevares, forudsætter det, at der 
findes et system, der tillader at 
både dyrene og den voksende 
menneskelige befolkning trives. 
Sammen med andre o rganisatio
ner, heriblandt Mellemfolkeligt 
Samvirke, støtter WWF et zimbalr 
weansk projekt med dette mål. 

Projektet hedder GAMPFIRE 
eller lejrbål · en fo rkortelse fo r 
Communal Areas Management 
Programme For Indigenous Re
sources. Det er et projekt, hvor 
lokalbefolkningen selv deltager i 
og få r indtægter fra udnyttelsen 
af det lokale dyreliv. Indtægterne 
kommer ved salg af produkter fra 
dyrene (kød, huder, horn) eller 

tægter fra andre fo rmer for udnyt· 
telse af naruren. l Zimbabwe deri
mod er der stadig jagt på elefanter, 
fordi man mener, at elefantbe
standene mange steder er så store, 
at de ødelægger naruren for andre 
dyrearter. 

ved salg af jagtrettighederne til 
trofæjægere. 

Udnyttelse af dyrelivet er i øje
blikket en af de eneste kilder til 
pengeindtægter for de fattige be
folkningsgrupper, og selv om der 
er tale om relativt små beløb, 
f.eks. 40.000 kr. om året til en 
landsby, kan pengene strække 
langt i et fattigt samfund. Ofte 
lægges pengene i en fælles pulje, 
der bruges til at finansiere for
bedringer af skoler, vandforsy
ning eller sundhcdssystemer. 

På længere sigt er det menin
gen, at CAMPFIRE skal danne 
ramme om de lokale befolknin
gers deltagelse i de bredere 
spørgsmål om, hvordan deres 
samfund skal udvikle sig, og 
hvordan jo rden skal anvendes. 
Herunder om der skal etableres 
lokalt styrede fredede områder 
fo r n a ru r bevarelse. Hvis projektet 
lykkes, vil de vilde dyr fortsat 
være en vigtig del af dagligdagen 
for Zimbabwes bønder. • 

Elefanter æder meget, og de gør 
det ofte på en måde, som øde
lægger træerne totalt og ændrer na
ruren i store områder. Kødet fra de 
elefanter, der skydes, bliver udnyt
tet lokalt, og det samme gælder hu
derne. Elfenbenet bliver indtil vi· 

Elefanter og mennesker -hvem skal beskyttes 
"Den 30. januar 1991 kom elefan· 
terne og ryddede mine afgrøder. 
Jeg forsøgte at skræmme dem væk, 
men det nyttede ikke noget. Maj
sen blev helt ødelagt. Jeg ville øn
ske, jeg havde et gevær, så jeg kun
ne skyde alle elefanterne." 

Dette fortæller Johane Malalazi 
fra Gokwe distriktet i Zimbabwe i 
en lille bog, "Elfenbenshøsten", 
udgivet af Mellemfolkeligt Samvir
ke (MS). Bogen handler om 
CAMPFIRE-projektet i Zimbabwe, 
som MS støtter sammen med 
WWF Verdensnarurfonden. 

Citatet er meget typisk for en 

En gmppe krybskyteer bærer deres 
ulovlige bycce pa veJ ud af South 
Luangwa National Park i Zamb1a. 
De blev pligrebet og stødtænderne 

konfiskeret. 

opfattelse, der nok deles af alle 
bønder, der udsættes fo r elefan ters 
hærgen på deres marker. For en 
fattig afrikansk bonde kan en en
kelt nats besøg af elefanter betyde 
at et helt års arbejde er spildt. Ele
fanter kan også være fa rlige; der er 
mange eksempler på, at kvinder og 
børn er blevet trampet ihjel af ele
fan ter, som de har forsøgt at 
skræmme bort fra deres marker. 

Bønderne kræver beskyttelse 
mod elefanterne. Samtidig må det 
dog huskes, at elefanterne har 
mindst lige så meget brug fo r be· 
skytteise mod bønderne. Meget 
store dele af elefanternes traditio-· 
nelle territorier er i dette århundre
de blevet inddraget til landbrugs
land fo r at brødføde den hurtigt 
voksende befolkning. 

Projekter som CAMPFIRE er 
forsøg på at skabe et mere harmo-



dere opmagasineret i et centralt la
ger. l l 992 lå der l 7 tons; som 
altså foreløbig ikke kan sælges vi· 
dere til udlandet. 

Fremtiden 
Indtil videre er det nødvendigt at 
opretholde forbuddet mod interna· 
tional handel med elfenben. Men 
der må gørelll en indsats for at si k· 
re, at det ikke koster livet for de de 
gode initiativer til lokalt styret be
skyttelse og udnyttelse af de vilde 
dyr, f.eks. projektet i South Luan
gwa eller en række initiativer i 
Zimbabwe og Namibia. 

Til tider kan der lokalt findes 
alternative indtjeningsmuligheder, 
f.eks. ved natur-turisme eller ved 
markedsføring af andre natur-pro
dukter. Som regel vil det være 
nødvendigt, at internationale orga· 
nisationer som WWF eller statsli
ge organer som Danida går ind 
med en midlertidig støtte til udvik· 
lingen af disse alternativer. 

På den måde kan projekterne 
forhåbentlig overleve indtil den 
dag, hvor vi igen trygt kan købe og 
bruge elfenben, fordi Afrikas be· 
stande af elefanter er blevet store 
og stabile nok til, at der kan åbnes 
for handelen igen. 

Det vigtige er, at vildtets tilstede
værelse fortsat accepteres af den lo
kale befolkning. Ellers er det kun 
et spørgsmål om tid, før dyrene 
forsvinder. • 

nisk forhold mellem bønder og vil
de dyr i Afrika. Når dyrene bliver 
en værdifi.tld ressource, bliver det 
også meningsfuldt for bønderne at 
være med til at beskytte dem. Sam
tidig kan kvoten af dyr, der må 
nedlægges, lovligt bruges til at fjer
ne nogle af de dyr, der har vænnet 
sig til at færdes på markerne. Eller 
indtægterne kan bruges til at sætte 
hegn op, der beskytter de mest ud
satte marker. 

De seneste uofficielle meldinger 
fra flere lande i Vest· og Central
afrika tyder på, at de stigende ele
fimtbestande efter stoppet for el
fenbenshandelen nu giver øgede 
konflikter mellem mennesker og 
elefanter. Det gør projekter som 
CAMPFIRE endnu mere relevan· 
te; måske kan de tjene som model· 
ler andre steder. 

(Bogen "Elfenbenshøsten. Bære
dygtig udnyttelse af storvildtet i 
Zimbabwe" kan købes hos Mel
lemfolkeligt Samvirke). • 
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DetgørWWF 
WWF støtter projekter som 
CAMPFIRE i Zimbabwe og South 
Luangwa i Zambia, som sigter på 
en kombination af effektiv natur· 
beskyttelse og kontrolleret udnyt
telse af de vilde dyr. Vel at mærke 
en udnyttelse, som involverer og 
gavner den lokale befolkning, der 
skal leve med dyrene i deres daglig
dag, ofte med store gener og tab af 
menneskeliv til følge. Og som sik· 
rer befolkningens opbakning til 
bevarelse af naturen. 

Også den danske afdeling af 
WWF er direkte med i dette arbej
de. Vores Danida-støttede projekt i 
Zambias Bangweulu-sumpe gen· 
nemføres efter de samme princip
per, og vi er i gang med at udvikle 
et tilsvarende projekt i Kilombero
dalen i Tanzania. 

Et af WWFs vigtigste mål er at 
sikre en bæredygtig udnyttelse af 
naturens fornyelige ressourcer. Det 
betyder ikke, at vi mener, at alle 
verdens bestande af vilde dyr abso
lut skal udnyttes. Men når udnyt
telsen forbedrer livsvilkårene for 

Beboere i landomrilder er ofte fuld
stændigt selvforsynende. De er 
afhængige af afgrøderne fra derees 
marker for at kunne overleve. 
Deres eneste mulighed for at ftl kød 
er jagt ptl vilde dyr. 

fattige befolkninger, og når udnyt
telsen samtidig betyder, at arbejdet 
for beskyttelse af naturen kan styr· 
kes, så støtter vi den uden forbe
hold. 

Samtidig støtter WWF aktivt 
forbuddet mod international han· 
del med elfenben. Mange steder i 
verden er vi med til at kontrollere, 
at forbuddet overholdes, og vi del
tager i de internationale forhand
linger om spørgsmålet. Selv om 
lande som Zimbabwe nok kunne 
udnytte deres elefantbestande 
bæredygtigt, ville en åbning for 
handel med elfenben medføre en 
fornyet fare fo r, at krybskytteriet ta· 
ger overhånd igen. 

Stoppet er midlertidigt, og 
WWF vil følge nøje med i situatio-

Ndr krybskytterne nedlægger nedlægger en flok elefanter, 
tager de kun stødtænderne · resten gtlr til spilde. 

WWF 

nen for at se, om der kan lempes 
på forbuddet. Vi ser positivt på 
tanker om at åbne for handel med 
andre elefant-produkter end elfen· 
ben, f.eks. huder, vel at mærke fra 
lande, der har stabile eller voksen
de bestande. Disse produkter har 
en værdi, men er ikke så dyre, at 
de i sig selv vil medføre et øget 
krybskytteri . T il gengæld ønsker vi 
forbuddet mod handel med elfen· 
ben opretholdt, indtil der er sik
kerhed for, at handelen reelt kan 
kontrolleres. 

Næste gang, spørgsmålet skal di
skuteres, er ved et møde i C::ITES, 
Washington · konventionen om 
handel med truede dyr og planter, 
som finder sted i USA i efteråret 
1994. • 
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Bjergsalamanderen 
klarer sig fint i Danmark 

En af Danmarks sjældneste padde-arter 
har fået det bedre, takket være en gruppe sønderjyders målrettede indsats. 

WWF Verdensnaturfonden har støttet arbejdet økonomisk 

Af Tommy Dybbro 

I 1948 gjorde en 12-årig skole
dreng et spændende zoologisk 
fund i et lille vandhul ved 

Åbenrå. Det viste sig at være en 
salamander, som hidtil ikke var 
kendt fra Danmark. Indtil det år 
var der officielt kun to arter af ha· 
lepadder i Danmark, nemlig stor 
og lille vandsalamander. Men med 
lektor Agnete Bisgaards beskrivelse 
af det nye fund ved Åbenrå, havde 
Danmark fået en tredie art, nemlig 
bjergsalamanderen. 

Denne art har sin hovedudbre
delse i Øst· og Centraleuropa, og 
Sønderjylland udgør den absolutte 
nordgrænse for udbredelsen. 
Umiddelbart efter det første fund i 
1948 blev bjergsalamanderen fun
det i et par andre vandhuller nær 
Åbenrå. Arten blev fredet som den 
første paddeart i Danmark, men 
derefter blev der i en længere 
årrække ikke taget større notits af 
den. 

Kortlægning 
I 1974 fik Agnete Bisgaard en fo
respørgsel fra Naturfredningsrådet 
om, hvordan det stod til med 
bjergsalamanderen i det sønder· 
jyske. Det førte til dannelsen af en 
bjergsalamander-gruppe, som har 
arbejdet med kortlægning og sik
ring af arten lige siden. Agnete 
Bisgaard har været gruppens u træt· 
telige leder i hele perioden. 

600 vandhuller i nærheden af 
Åbenrå samt ved Flensborg Fjord 
blev grundigt undersøgt for bjerg· 
salamander i perioden 1975-78, I 
46 af disse vandhuller fandt man 
arten. Det førte til en fredning af 
nogle af vandhullerne, uden at 
fredningen dog blev fu lgt op med 
konkrete fors lag til, hvordan vand
hullerne skulle plejes og vedlige
holdes, så de fortsat kunne være 
gode levesteder for bjergsalaman
deren. 

Behov for hjælp 
I 1987 besluttede WWF Verdens
naturfonden at støtte bjergsala
mander-gruppens arbejde økono
misk. Det blev startskuddet til en 
betydelig optrapning af arbejdet. 

Den nu BUlrige Agnete Bisgaard er 
stadig aktiv i arbejdet med ar sikre 
bjergsalamanderen i Danmark. 



En undersøgelse dette år viste for 
det første, at bjergsalamanderen 
var forsvundet fra en lang række af 
de vandhuller, hvor den var kendt 
i perioden 197 5-78. Det stod lige· 
ledes klart, at der var ·behov for en 
aktiv indsats for at forbedre vand
hullerne. 

Langt de fleste vandhuller med 
bjergsalamander · ligger i løvskove 
eller umidd~bart op til skoven. De 
fleste af dem er ret små, omkring 
100 kvadratmeter eller mindre, og 
de bliver hurtigt fyldt op med 
løvfald fra skovtræerne. De gror 
også hurtigt til med krat af pil, ask 
og el. Kun de vandhuller, der bli
ver anvendt permanent til krean1r· 
vanding, holdes i en rimelig stand. 
Men de fleste må oprenses med 
jævne mellemrum. 

I årene- 1988-92 er der gjort en 
meget stor indsats på dette områ· 
de. 134 vandhuller er blevet op
renset, plejet eller nygravet. Inden
fo r de fredede områder er dette ar· 
bejde blevet udført af Sønderjyl
lands Amtskommune. Statsskov
væsnet har etableret og plejet vand
huller indenfor statsskovenes area
ler, mens bjergsalamander-grup
pen har stået for 
oprensning og nyetab
lering på de private 
arealer. 

Flere bjerg
salamandere 
Resultatet er heller ik
ke udeblevet. Antallet 
af lokaliteter med 
bjerg-salamandre er 
mere end tredoblet i 
perioden. Man har 
samtidig indhentet 
værdifuld viden -om, 
hvordan et ideelt vand-
hul for bjergsalamander skal være 
med hensyn til bundforhold, dyb
de, udformning, placering osv., og 
hvor langt der bør være mellem de 
enkelte vandhuller, for at dyrene 
kan spredes fra sted til sted. Den
ne viden er meget værdifuld for 
det fremtidige arbejde. 

Bjergsalamander-gruppens store 
indsats har sikret, at arten som 
den eneste padde i Danmark er i 
fremgang. Den er fortsat en af vo
res truede dyrearter, med en sam
let bestand på nogle få hundrede 
dyr. Men fremtiden tegner lysere. 
Man ved, hvad der skal til for at 
sikre arten. Og hvad der er vigtige
re: Der er vilje fra alle parter til og
så at yde den nødvendige indsats. 

• 

To stadier af et vandhul i en sønder

jysk skov. Først situationen før op. 
rensning i efterdret 1989, hvor det er 
helt udtørret og overbegroet Og der· 
næst i fordret 1990 efter oprensning 

og bortskæring af grene, cler senere 
fjernes fra våndhullet. l 1991 var 
bjergsalamanderen indvandret til 
vanclhullet. 

LEVENDE NATUR 
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Fakta om bjergsalamanderen 
l Danmark forekommer 14 arter 
af padder, nemlig Il frøer og 
rudser (springpadder) og 3 sala
mandre (halepadder). Alle pad
der lægger æg om foråret i dam
me og søer. Her foregår udviklin· 
gen af salamanderlarver eller ha
letudser, indtil de i løbet af som
meren eller efteråret forvandler 
sig og kravler på land. 

Salamandrenes larver ånder 
ved hjælp af udvendige gæller. 
De voksne dyr har lunger, men 
en del af luftudskiftningen sker 
dog gennem huden. 

Bjergsalamanderen er hidtil 

kun kendt i et område ved Aben
rå samt nord for Flensborg 
Fjord. Den bliver 7-11 cm lang. 
Hunnen er den største. Arten 
kendes på den orangerøde bug. l 
yngletiden har begge køn blålige 
sider, kraftigst hos hannerne. 

1978 1988 
Antal kendte 
ynglevandhuller 46 32 
med bjergsalamander 

Den forerrækker meget sma 
vandhuller i løvskove, skovbryn 
og på marker tæt ved skov. Dyre
ne opholder sig i vandet fra 
marts til juli. Indsamling af æg, 
larver og voksne dyr er strengt 
forbudt. • 

1989 1990 1991 1992 

37 54 79 109 
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Redningsaktion 
for vilde papegøjer 
De to danske biologer, Elin Pitter og Mette Bohn Christiansen, 
ftk for tre år siden Panda-prisen, så de kunne gennemføre deres 
papegøjeforskning i Sydamerika. 
Nu er de konunet hjem fra Bolivia, hvor de har fulgt en af 
verdens mest truede papegøje-arter, den rød-pandede ara. 
Her fortæller de to biologer om deres projekt· 

Tekst og foto: Elin Pitter og 
Mette Bohn Christiansen 

E fter mange timers kørsel fra 
Cochabamba i Bolivia ad 
snævre og snoede bjergveje 

og adskillige timers gang ad æsel
stier når vi helt derud, hvor den 
rød-pandede ara findes. Området 
ser ugæstfrit ud. Imponerende, 
høje bjergrygge rejser sig på begge 
sider af floddalen. Vegetationen er 
domineret af tornekrat og mange 
slags kaktus. Rester af den oprin
delige skov ses stad ig på nogle 
bjergskråninger, men langs floder
ne er den mange steder erstattet af 
marker. 

Pludselig hører vi skrig over ho
vedet på os, og får øje på vores 
første ara-par. l det sene eftermid
dagslys spiller deres fjerdragt i alle 
regnbuens farver, da de flyver op 
langs floden mod overnatningsste· 
det på en klippeside. 

Araer og landbrug 
I særstedelen af araens udbredel
sesområde bor mennesker, som le
ver af at drive en slags primitivt 
landbrug. Erosion er et kolossalt 
problem. Når vegetationen fjernes, 
ligger jorden ubeskyttet, og regnti
dens kraftige nedbør .skyller jord 
og sten ud i floden. I dalene langs 
floderne dyrkes der især majs og 
jordnødder, men også løg, tomater 
og forskellige frugter som mango, 
guava og avocado. 

Bjergsiderne er uegnede til dyrk
ning, men udnyttes til græsning 
for især store gedeflokke og i visse 
områder kvæg. Gederne er de lo
kales form for investering og sik
kerhed for fremtiden, og både kød 
og mælk udnyttes. Gederne er fan
tastisk nøjsomme. De kan spise 
næsten alle slags planter og gør det 

Et arapar opholder sig altid i hinandens nærhed. De bruger meget tid pd at 
soignere hinandens fjer. Ind imellem brydes idyllen af et kortvarigt skænderi. 

også. Gedernes ubegrænsede hær
gen har mange steder resulteret i 
en total mangel på opvækst af nye 
planter. Det er katastrofalt, da der 
i forvejen er et stort pres på de fle
ste træarter, som bruges til brænd
sel eller trækul. 

På feltarbejde 
Der er kun få og dårlige veje i om
rådet, og vi køber et brugt 4-hjul
strukket kørerøj til feltarbejdet for 
at kunne transportere os selv og alt 
vort udstyr. Størstedelen af vore 
studier fo regår dog til fods. 

I et halvt år bor vi blandt de lo
kale, og vi camperer af sikkerheds
mæssige årsager nær deres huse. 
Gedernes uophørlige brægen, hun
denes glammen, torden og lynned
slag spolerer mangen en natte· 
søvn. Vi tilbereder den medbragte, 
fryserørrede mad under åben him· 

mel over en benzin brænder, der er 
tilstoppet ni dage ud af ti, og tager 
bad i floden, når det ikke har reg
net meget, fo r da er vandet mud
ret. Teltets indbyggede myggenet 
har det vigtige formål at forh indre 
blodsugende tæger i at komme ind 
i teltet. 

Sådan lever araerne 
Hele dagen følger vi araerne. O m 
morgenen og sent på eftermidda
gen søger de føde i dalene langs 
floden, og i middagsheden samles 
de i stille sidedale i flokke på op til 
30 fugle. 

Araerne flyver oftest rundt i fa
miliegrupper, der består af et par 
med op til tre unger. Parret holder 
sammen i mange år, muligvis hele 
livet. De to fugle opholder sig altid 
nær hinanden og bruger megen 
tid på at soignere hinanden. Un-



Den rød-pandede ara 
Selv om araen er lokalt alminde
lig, tæller den totale bestand sik· 
kert ikke mere end 4000 indivi· 
der. Araens begrænsede udbre· 
delse gør den ekstra sårbar over· 
for lokale ændringer i miljøet. 
Hvis bønd. rne besluttede at 
komme araen til livs ved at sky
de den, når den er på deres 
marker, kunne billedet vende i 

Lige før 11i afsLut
ter fe Ltarbejdet, 
fremstiLler 11i en 
plakat, som 11i 
uddeler tiL loka~ 

befolkningen. 
·Plakaten fortæller 
om, at araen er 
meget tntet, og at 
den kun findes i et 
meget LiLle omrdde 
i BoLi11ia · og at de 
lokale bør 11ære 
meget stoLte af den 
og passe pd den. 

løbet af meget kort tid. Kun få 
bønder er i besiddelse af skyde
våben, men det kan hurtigt 
ændre sig. På trods af at araen i 
ti år har været fredet, fanges sta· 
d ig både voksne og endnu ikke 
flyvefærdige unger. En fuglefan
ger mente, at arten var gået tilba· 
ge som følge af fangst og habitat· 
ødelæggelse. • 
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dertiden slås og leger de voldsomt. 
De bider efter hinandens fødder, 
eller bider sig fast i hinandens 
næb, mens de skriger. 

De holder meget af at hænge i 
fødderne med hovedet nedad og 
kan fra denne position udmærket 
toppes med magen. Lynhurtigt 
skiftes mellem slagsmål og kærlig, 
indbyrdes soignering. 

Disse aktiviteter styrker sam· 
menholdet mellem de to fugle, li· 
gesom parring og fodring gør det. 
Parringer sker ikke kun i forplant
nings-øjemed, men ses også uden· 
for yngleperioden, og efter at ægge· 
ne er lagt. 

Mangel på føde 
Begyndelsen af studieperioden lig· 
ger i tørtiden, og der er mangel på 
vilde frugter og frø. Tidligere har 
araen fundet føde i skoven, som 
nu mange steder er erstattet af 
marker. I begyndelsen af regntiden 
(ynglesæsonen) studerer vi araerne 
i et andet område. Her er der in· 
gen fødeknaphed, dels er der suk
kermajs, som araerne til bønder· 
nes store fortrydelse holder umåde
ligt meget af, dels er der mængder 
af vilde frugter. Araerne er meget 
vedholdende, når det gælder om at 
komme ned i majsmarkerne. Børn 
er ofte stationeret som vagtposter 
nær markerne og råber eller slyn· 
ger sten efter araerne. Araerne sæt
ter sig i et træ nær marken og ven· 
ter på et uopmærksomt øjeblik. 

Lokal interesse 
De lokale viser stor interesse for 
vores arbejde, selv om det aldrig 
helt lykkes os at overbevise dem 
om, at vi udelukkende er interesse· 
rede i at studere araernes liv, og ik· 
ke at få en ara med hjem. 

Der er brug for en bred infor· 
mationskampagne til de lokale om 
nantrbevarelse, som samtidig vil 
betyde en beskyttelse af den allere· 
de dyrkede jord og af vandforsy· 
ningen. Formidlingen kan foregå 
via fo redrag i skoler og uddeling af 
foldere og plakater. På længere sigt 
bør man arbejde hen imod en om· 
lægning af areal· og ressourceud· 
nyttelsen, så området inddeles i zo
ner til marker, græsningsarealer, 
genopvoksende skov etc. 

Men Bolivia er et af verdens fat
tigste lande, og nantrbevarelse er 
lavt prioriteret. Derfor er det i høj 
grad op til lokalbefolkningen at 
gøre noget · gerne med hjælp ude· 

fra. • 





Europas natlir: 

For de fleste nordeuropæere er Spanien først og fremmest sol, 
badestrande og billig vin. 

Mallorca, eanarie-øerne og Costa del Sol -og så hjem igen 
efter en uge på langs med en kølig drink i hånden. 
I virkeligheden er Spanien det land i Vesteuropa, 

der har mest oprindelig natur tilbage. 
Hele 13 pct af Spanien er stort set ubeboet, og her 

findes uberørt natur, mange spændende dyr og planter 
- og fred og pragtfulde naturoplevelser 

Af Anne-Marie Mikkelsen 

M an kunne sige om Spa· 
mens natur, som H.C. 
Andersen sagde om Jyl

lands heder: "Skynd dig, kom, om 
føje år, heden som en kornmark 
står". Den jyske hede er næsten 
væk, og sådan vil det også gå med 
meget af Spaniens uberørte natur, 
hvis ~1dviklingen får lov at fortsæt
te uhindret. 

Jamen, hvordan kan man over
hovedet komme til at ødelægge 
vildsomme bjergsider, tørre høj· 
sletter og utilgængelige dale, skove 
og floder! Det er meget enkelt: 
Man laver en udviklingsplan fo r et 
område · en plan, der indeholder 
en dæmning over floden, rydning 
af skoven, veje tværs over bjerget, 
kunstvanding af sletten · og vupti! 
så er den sårbare natur ødelagt. 

Pengene skal også skaffes ude
fra, og i Spanien har myndigheder
ne opdaget, at EF s mukturfond til 
egnsudvikling er et godt supple
ment til egne investeringer, da fon· 
den netop giver støtte til den slags 
projekter. 

Derfor er det også gået stærkt de 
seneste år, især siden 1988 da mil
liarderne begyndte af rulle fra EF' s 
strukturfonde. Tid ligere skete den 
mest intensive udvikling i turist
områderne, men i dag foregår den 
i de mest øde og utilgængelige om· 
råder, hvor lokalbefolkningen hid· 
til har levet stort set, som deres 
forfædre altid har gjort det. 

Spaniens natur 
Det meget vekslende klima · se 
rokta-boks om Spanien • har bety· 
det, at de fleste mennesker har 
slået sig ned langs kysterne og de 
områder, hvor det var lettest at d ri· 
ve en eller anden form for land
brug. 

turismen. Men masseturisme er 
belastende for naturen og de kna ppe 
ferskmndsressourcer. 
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Bjergene, de store, tørre sletter 
og vådområderne har kun været 
brugt af lokalbefolkningen og kun 
meget sparsomt. Det har betydet, 
at selv store pattedyr som bjørn, 
los, ulv og odder har overlevet i 
Spanien. Store rovfugle som kon· 
geørn, gåsegrib og lammegrib har 
fundet et fristed i landet. Enorme 
flokke af trækkende ande- og vade
fugle benytter de udstrakte vådom· 
råder. 

Lokalbefolkningen og de vilde 
.dyr har forstået at leve sammen 
uden de helt store problemer, og 
det er der sådan set ikke noget i 
vejen for, at de kunne blive ved 
med. Befolkningstallet i Spanien 
vokser ikke alarmerende hurtigt, 
og levestandarden er heller ikke 
specielt lav. Det skyldes bl.a., at 
der altid har foregået en livlig tor· 
vehandel med lokale produkter, 
mens det samtidigt har været mu· 
ligt at sælge vin, olivenolie og over· 
skuds-madvarer ud af lokalområ· 
derne. 

Det kostbare vand 
Manglen på adgang til rigeligt frisk 
vand har altid hindret in tensiv ud-

Den spanske los findes i flere af de 
besky~tede omrdder i Spanien. Den er 
sky og andgdr helst al kontakt med 
mennesker. 

nytteise af den tilgængelige land· 
brugsjord i det meste af Spanien. 
Derfor har landbrugsproduktionen 
været baseret på afgrøder, der kan 
tåle stærk varme og lange tørkepe· 
rioder. Kun i den nord lige kystzo
ne er der rigeligt vand. Resten af 
Spanien er tørt og solsveden t. 

Spanien har ikke haft penge til 
at lave større kunstvandingsanlæg, 
dæmningsbyggeri og vandlednin· 
ger. Kun i turistområderne er der 
blevet investeret i vandtilførsel. 
Med det resultat, at den største for· 
urening og de største miljøproble
mer netop findes i d isse områder. 

Nu er regeringen imidlertid be· 
gyndt at bruge EF-midler til at gen· 
nemføre projekter med kunstvan· 
ding i stor målestok. l den tørre og 
varme Extremadura·provins er 
bønderne gået fra at dyrke tørke-to
lerante afgrøder til at dyrke kunst
vandede og vand-krrevende afgrø
der. På grund af det stigende vand· 

forbrug er grundvandstanden alle
rede blevet sænket så meget, at de 
spredte egetræer, der hidtil har gi· 
vet skygge til både mennesker, hus· 
dyr og vilde dyr, så småt er ved at 
dø. 

Endnu større er efterspørgslen 
på vand i byerne og turistområder· 
ne. Problemerne med at skaffe 
vand til de mange millioner mris· 
ter hvert år har betydet, at værdi· 
fi.dde vådområder er blevet d rænet, 
floder dæmmet op og søer tørlagt. 

EF og landbruget 
l forvejen er også Spanien ramt af 
de typiske EF-problemer inden for 
landbruget. Der er overskudslagre 
af vin og olivenolie, som er Spa ni· 
ens vigtigste landbrugsprodukter. 
Altså har man lagt landbruget om 
til produktion af bl.a. billige plan· 
teolier, men det kræver en jord re· 
form for at kunne betale sig, og en 
sådan reform betyder sammenlæg· 
ning af jordene og derfor arbejds· 
løshed fo r den typiske landbefolk
ning af små bønder. 

Inden for EF gives der eksport· 
støtte til landbrugsprodukter, som 
opfylder et sæt mindstekrav. De 
omfatter f.eks. størrelsen på æbler, 
krumningen på agurker og faco
nen på tomater. Disse regler har 
ramt det typiske spanske landbrug. 
Det er blevet umuligt fo r bønderne 
at tjene de penge, de har brug fo r, 
ved at eksportere overskudspro
duktionen af landbrugsvarer fra lo-

Spanien er rig pd flotte klippekyster, 
der heleligvis mange steder er omfattet 
af fredn ingsbestemmelser. 

Stortrappen er en af de ft4glearter, 
der er knyttet til græsstepperne i 

Spanien. Det ekstensiw lane/brug 
med kvæghold giver iclee!le forhold 
for denne sjældne fugl. 

kalområderne, fordi varerne ikke 
lever op til EF-kravene. Derfor gi· 
ves der tilskud til planming af 
franske æblesorter, italienske to
matplanter osv. Men det koster og· 
så investeringer fo r bønderne, og 
de kan kun få adgang til penge, 
hvis de satser l 00 pct. på eksport· 
markedet · og så bryder den lokale 
økonomi sammen, fordi den i høj 
grad var baseret på byttehandel 
med få penge i omløb. 

Lokal modstand 
I mange af de tyndt befolkede egne 
i Spanien har lokalbefolkningen 
taget imod tilbuddet om udvikling 
med megen skepsis. Bønderne, 



der har d revet ekstensivt landbrug 
og kvæghold i generationer, har 
haft adgang til at se på udviklin
gens velsignelser både i deres eget 
land og på TV, og efrerhånden 
tror de ikke rigtigt på ideen. 

Bønderne e r- ikke begejstrede 
for, at de meget store nan•rområ
der, som de hidtil har brugt til 
græsning, jagt, indsamling af vilde 
planter, brænde osv., nu pludselig 
skal under plov. De ved af erfa
ring, at bjergskråninger er så rbare 
overfo r indgreb, og at va ndet skal 
man spare på. 

l mange egne har lokalbefolk
ningen dannet miljøgrupper, der 
undersøger myndighedernes pla
ner meget nøje. Disse lokalgrupper 
har været nogle af de fø rste til at 
råbe op, når naturområder var i fa. 
re for at blive ødelagt. WWF Spa
nien har et nært fo rhold til mange 
af disse lokalgrupper, som jo ved 
alt om, hvad der fo regår i deres eg
ne områder. 

Fremtiden 
Miljøbevidstheden i den spanske 
befolkning er kraftigt stigende. 
Myndighederne er også ved at bli
ve klar over, at der må gribes ind, 
hvis man skal undgå, at hele øko
systemer bryder sammen. 

Men mange af de mest proble
matiske og miljøødelæggende ud
viklingsprojekter er allerede god
kendt og ved at blive gennemført. 
Når det fø rste spadestik er raget, er 
det næsten mnuligt at stoppe et 
millionprojekt. Der skal virkelig 
meget voldsom modstand til at 
standse et projekt på det tids
punkt. 

Jamen, er det da kun nød og 
elendighed? Nej, siger WWF Spa
nien, der er også håb om, at EF 
kan sikre miljøet i Spanien. EF's 
miljølovgivning er nemlig betyde
ligt skrappere end Spaniens egen, 
og derfor ønsker de fleste miljø- og 
naturbevarelsesorganisationer en 
tættere tilknytning til EF. 

Opblomstringen af de lokale 
grupper er et opmuntrende tegn 
på en større miljøbevidsthed, og 
flere og flere grupper benytter nu 
EF-lovgivningen til at få · stoppet 
uhensigtSmæssige tiltag i deres om
råder. 

Så måske går det ikke så galt 
med nan1 ren i Spanien som med 
de jyske heder. 

Spanien har nogle af Vesteuro
pas største og mest værdifu lde na
turrigdomme. Og sådan skolie der 
gerne blive ved med at være. • 
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E11calyptus-træer tokser hurugr og sk)'der t'illigt fra roden. Til gengæld bmger de meget vand, og derfor opsldr der let 
skovbrande i eucalypws-plamager. 

Skoven, der forsvandt 
Spanien har som det meste af Eu
ropa været dækker af skov, men 
størstedelen er forlængst fældet og 
jorden inddraget til landbrug. 
Denne udvikling startede allereJe 
for flere tusind år siden, men den 
foregik ganske langsomt. Fra slut
ningen af 1400-taller blev der 
brugt store mængder træ, dels til 
den spanske armada, dels til skibe
ne, der blev brugt i de store opda
gelsesrejser. 

Ved begyndelsen af dette århun
drede var der dog en del skov til· 
bage, og den bestod stort set ude
lukkende af hjemmehørende arter 
som f.eks. eg, bøg, pil og kastanje. 

Skoven har altid været en vigtig 
faktor for landområdernes økono
mi. Træerne holdt på fugtigheden, 
hindrede erosion og befolkningen 
hentede brænde, bygningsmateria· 
le, kork (fra egene), nødder, svam
pe, grene til husdyrfoder, produce
rede trækul og udvandt garvesyre 
fra træerne. 

Ingen af disse produkter fra sko
ven har nogen værdi på Jet mter
nationale marked. De er lokale go
der, som selvfølgelig er med til at 
stabilisere den lokale økonom1, 
men de kan ikke sælges og derfor 
ikke optræde på det nationale 
regnskab SOJ:11 en del af brunona· 
tionalprodu~tet. 

Men det kan træ· som cellulose
masse til bl.a. papirindustrien. 
Derfor opmuntrede Franco-rege
ringen allerede fra kort før anden 
verdenskrig jordbesidderne til at 
rydde skoven og plante fYr og euca
lyptus. Det skete så, og værst er 
det gået ud over den oprindelige 

skov i det nordvestlige Spanien. 
Her er klimaet ideelt til netop fYr 
og eucalyptus. 

Virkningen på den lokale øko
nomi har været katastrofal. Euca
lyptus er kendt som "det tørstige 
træ", og sammen med fYrretræerne 
har eucalyptus haft en udtørrende 
virkning på landområderne. 

De lokale beboere kan ikke bru
ge de nye skove på samme måde 
som de gamle. 

Skadedyr har bredt sig i mono
kulturerne med stigende anvendel
se af pesticider til følge. Det har 
fået ødelæggende virkning på in
sekt· og fugleliv. Mange fugle og 
pattedyr er forsvundet i takt med 
de oprindelige skove, ganske en
kelt fordi de rene livsbetingelser 
for disse dyr ikke længere er til ste
de. 

l Galicien ·også i det nordvestli
ge Spanien · har udenlandske fi r· 
maer sammen med nationale fi r
maer og med forventet støtte fra 
EF's strukturfonde planlagt opret· 
telsen af en fYrre- og eucalyptus
plantage på 104.000 ha med til-

Den naturlige 
trævækst i 

Spanien er eg, 
bøg, pil og 
kastanJe. 
Disse skove 
ryddes for at 
skaffe plads 
til plantager 
med fyr og 
eucalyptus. 

hørende fora rbejdningsindustri. 
Det hele vil koste 3,5 milliarder 
kroner, og hele projektet vil kun 
skabe 1000 nye jobs i området. 
Det svarer til, at det kommer til at 
koste 3,5 millioner kroner at op
rette et job! 

Projektet har vakt vrede og forar· 
gelse blandt lokalbefolkningen. 
Det er lykkedes at indsamle 
34.000 underskrifter mod projek
tet, men det har ikke gjort indtryk 
på provinsregeringen. Faldende 
priser på træ ser for tiden ud til at 
kunne være den bombe under 
projektet, som kan forhindre det. 

WWF Spanien er dybt involve
ret i modstanden mod plantage
projektet. Spaniens regering har 
fremlagr et program for genskabel
se af skov med oprindelige arter. 
Regeringen vil finansiere en stor 
Jel af programmet, og EF har også 
givet tilsagn om støtte. Der mang· 
ler dog en overordnet skovpolitik i 
Spanien. WWF Spanien arbejder 
hårdt på at få regeringen til at tage 
initiativ til at få skabt en sådan po
litik. • 
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Fakta om 
Spanien 
Størrelse: 
Fastland plus øer • ca. 505.000 
km' 
(Danmark er på ca. 43.000 km') 

Indbyggere: 
Ca. 39 millioner, hvoraf 60 pct. 
lever i byområder 

Befolknln~tæthed: 
77 indbyggere pr. kvadratkilome
ter 
(Danmark: 118) 

Fuglenes. 
paradis 
I det sydvestlige Spanien, der hvor 
floden Guadalquivir løber ud i At· 
lanterhavet, ligger et paradis for 
fi.tgle: Las Marismas eller Coto 
Doi\ana. Det er et vådområde med 
tilhørende klitter og strandenge på 
størrelse med Bornholm. 

Coto Donana er fredet, omfattet 
af internationale beskyttelsesaftaler 
og regnes for et af Europas vigtig
ste fugleområder. WWF har arbej
det for at bevare Coto Donana i 
30 år, idet et af WWF' s første pro
jekter netop gik ud på at få sikret 
området ved at gøre det til natio
nalpark. 

Las Marismas er ikke blevet be
bygget, inddraget til landbrug elier 
direkte ødelagt - og alligevel er der 
grund til bekymring. For at kunne 
få et større udbytte af landbrugs
arealerne omkring Coto Doi\ana 
har myndighederne nemlig iværk
sat et kunstvandingsprojekt. Van· 
det pumpes op fra undergrunden, 
og det medfører, at vandstanden i 
det fredede område sænkes. 

Samtidig er der umiddelbart op 
til Las Marismas blevet etabl~ret et 
meget stort turistområde med 
plads til 200.000 overnatninger ad 
gangen i hoteller, på campingplad
ser og i hytter. Det har betydet en 
voldsom foru rening og behov for 
store mængder rent vand. 

Resultatet har været, at den 
oversvømmede del af Coto Oona-

Klimatiske forhold: 
Den nordlige del, Galicia, Asturi· 
en, De Baskiske Provinser samt 
dele af Pyrenæerne, har tempere
ret kystklima med kølige somre, 
milde vintre og rigelig nedbør. 
Den mellemste del, Meseta og 
Gl. Castilien, har fastlandsklima 
med kolde vintre, hede somre og 
ringe nedbør. Den sydligste del, 
Middelhavskysten og Andalusien, 
har udpræget Middelhavsklima 
med lune vintre, hede somre og 
ringe nedbør. 

Arealanvendelse: 
Ca. 40 pct. til agerbrug, ca. 30 
pct. til skovbrug, ca. 13 pct. til 
græsning, ca. 4 pct. til bebyggel
se. De resterende ca. 13 pct. an
vendes ikke, men ligger hen som 
naturområder. Ca. 1,2 pct. af det 
samlede landområde er beskyttet 
som naturreservater, nationalpar
ker o.lign. 

Vigtigste indtægtskilder: 
Turisme, først derefter kommer 
landbrug • vin, olivenolie, kvæg
og fårehold, korn · fiskeri og in
dustriel produktion som f.eks. 
olie, kul, jern, kviksølv og andre 
metaller og mineraler, værftsindu
stri m.m. 

Årligt antal udenlandske turister: 
ca. 40 millioner 

Flamingoer og scylteløbere i Coto Doiiana. 

na er svundet ind fra 200.000 ha 
til mellem 30.000 og 40.000 ha. 
WWF har gang på gang påpeget 
Coto Donana's betydning for vilde 
dyr og planter: Nogle af Europas 
mest truede dyr lever i området, 
der også er livsvigtigt for en lang 
række trækfi.tgle. F.eks. o pholder 
næsten hele Danmarks bestand af 
grågæs sig i Coto 001iana om vin
teren. 

Spanien har søgt EF om støtte 
til yderligere udvikling i området, 
men heldigvis er EF-Kommissio
nen begyndt at se lidt mere på de 
projekter, der gives penge til. Bl.a. 
har kommissionen bedt om en 
uvildig miljørapport om planerne 
om at udbygge såvel turistcentret 
som vandindvindingen. 

WWF Spanien arbejder for at få 
stoppet projekterne,· så dette vigtige 
vådområde kan bevares fremover. 

Vddomrdder er rige pd liv· og 

for fugle er vddomrdder et kæmpe 
spisekammer. 
Her silkehejre i Coto D01iana. 

• 
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ProteSter mod 
dæmnings-projekt 

Midt i et af dr• nordvesdige Spani
ens mest værdifulde naturområder 
i de Cantabriske bjerge, ligger da
len, Valle de PinedaL Gennem da
len flyder floden Rio Carrion. Da
len og de omkransende bjerge er 
udpeget som et særligt vigtigt fugle
område af fugleorganisationen 
BirdUfe International. WWF har 
givet området højeste bevarelses
prioritet for at få det beskyttet un
der EF' s Habitat-direktiv. 

Ud over mange sjældne og true
de fuglearter findes også nogle af 
Europas sidste store pattedyr i Spa
nien. Det er den spanske los, 
bjørn, odder og ulv. Faktisk er det 
bjørnens sidste tilflugtSsted. Her 
findes en bestand på 60-80 bjørne. 
l et andet tidligere udbredelsesom
råde - Pyrenæerne - er der kun 5-
1 O bjørne tilbage. 

Bjørnene lever ikke i selve da
len, men de bruger den som korri
dor for at komme fra det ene 
bjergmassiv til det andet. 

De spanske myndigheder har ik
ke været blinde for disse naturvær
dier: Der er lagt planer, bevilget 
penge og sat forskningsprojekter i 
værk for at bevare området for ef
tertiden. 

Derfor kom det også som noget 
af en overraskelse, da planer om at 
bygge en dæmning tværs over Rio 
Carrion og dermed oversvømme 
hele Valle de Pinedal blev offent
liggjort. 

Projektet var allerede indarbej
det i planer og budget for udbyg
ningen af infrastrukturen i områ
det for 1992 - beslutningen var ta
get og ansøgningen om støtte 
sendt til EF, før den lokale befolk
ning og natur- og miljøbevægelser
ne i Spanien fik kendskab til sa
gen . 

Myndighederne har fået udar
bejdet en rapport over virkninger
ne på miljøet- en rapport, der tilsi
desætter anbefalinger fra Europarå
det, de spanske universiteter, euro
pæiske videnskabsfolk og eksper
ter, lokale og internationale mil
jøorganisationer - og protester fra 
den lokale befolkning. 

Alle har frarådet at gennemføre 
projektet. Men det afspejles ikke i 
myndighedernes miljørapport, der 

Bjørnen er trængt i det meste af Europa. 

peger på, at man blot skal sørge 
for en "overgang", så bjørnene 
kan passere dæmningen. Der næv
nes ikke noget om dæmningens 
ødelreggende virkning på dalens 
dyre- og planteliv, vandbalancen i 
området oven for dæmningen og 
længere nede ad floden, virknin
gen på landbrug, skovbrug osv. 

Det handler om penge - og så 
kommer naturen i sidste række. 

WWF har sammen med lokal
befolkningen og en række lokale 
grupper rejst en storm af protester 
mod Vidrieros-dærnningen, som 
den kaldes. Der er indsamlet un
derskrifrer, holdt borgermøder, 
indkaldt eksperter, skrevet artikler, 
udgivet særlige aviser og meget me
re. Hidtil forgæves - men modstan
derne har ikke givet op endnu. "Vi 
fortsætter til den bitre ende" hed
der det fra modstanderne. • 

Derfor har planerne om at lave en dæmning og oversvømme et 

vigtigt omrdde for bjørnene {det procesterne til at strømme ind. 

WWF Spanien har netop ved redaktionens slut
ning meddelt, at det er lykkedes at presse myn
dighederne til at opgive dæmningsbyggeriet "ind
til videre". Bjørnen er sikret endnu nogle år! 

DetgørWWF 
WWF har haft en national afde
ling i Spanien i mange år, og der 
arbejdes inden for alle de områ
der, WWF beskæftiger sig med: 
Naturbevarelse-strategier, påvirk
ning af beslutningstagere, feltp ro
jekter, informationskampagner, 
uddannelse og undervisningsma
teriale. Her er nogle eksempler 
på arbejdet: 

WWF Spanien har udarbejdet 
en rapport over de spanske sko
ves tilstand med miljøvurderin
ger og forslag til projektarbejde. 
Desuden har WWF startet plan
teskoler med hjemmehørende 
træarter, buske og urter, så de lo
kale beboere kan hente planter 
til deres arbejde fo r at skabe nye 
skove i de ødelagte områder. 

WWF Spanien har lavet en 
rapport over vand-situationen i 

hele landet. Der er anbefalinger 
til vandudnyttelses-planer for de 
områder af landet, hvor manglen 
på rent vand er allerstørst. 

WWF Spanien har gennern
gået regeringens udviklingsplaner 
for de tyndest befolkede egne 
med fokus på de områder, hvor 
der er søgt om støtte til udvik
lingsplanerne fra EF's struktur
fonde. Resultatet er kritiske ana
lyser af virkningerne på såvel de 

Kejserørnen yngler stadig i Spanien 
- men ktm stl længe den kan {tl fred 
og finde føde. 

lokale beboeres fremtid som mil
jøet. 

WWF SpaniE;n arbejder aktivt 
med forskning og nantrbevarel
sesarbejde i en række af de vigtig
ste naturområder i landet. • 
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BREVKASSEN 
Skriv til Levende Nantr, 
mærket "Brevkassen". Spørgs· 
mål vil blive besvaret af et panel 
afWWF Verdensnantrfondens 
videnskabsfolk og eksperter. 
Spørgsmål, der ikke er plads til 
i bladet, besvares personligt. 

Så mange 
arteruddør 
Jeg undrer mig over, hvordan 
WWF når frem til et tal for, hvor 
mange arter, der udryddes pr. dag. 
I Jeres skrivelse om fornyelse af 
medlemsskab står der:" ... mindst 
50 arrer forsvinder hvert døgn årer 
rundt". Jeg går ud fra, dette tal må 
bygge på et nøje kendskab til antal· 
let af arrer i verden, også alle de 
små insekter. Har man virkelig 
dette nøje kendskab ? 

Venlig hilsen 
Troels Rolf Pedersen 

Vognmandsmarken 28, l .tv. 
2100 København Ø 

Nej, man aner ikke, hvor mange ar· 
ter af dyr og planter, der findes pd 
Jorden. Forskerne har hidtil beskrevet 
ca. I ,4 millioner arter pd Jorden, og 
der kommer mange tusind nye til 
hvert dr, mest insekter og andre 

Noget om 
blåhvaler 
Greenpeace siger, at der er under 
1.000 blåhvaler tilbage. WWF si
ger, at der er 7.000. Hvad er der 
rigtige svar? Forskes der i at 
"komme frem til" en blåhval ved 
hjælp af andre eksisterende arter? 
Eller har man mistanke om, ar 
blåhvalen pga. sin StØrrelse er 
stamfader til de andre hvalarter? 

Med venlig hilsen 
Kurt Jensen 

4622 Havdrup 

smddyr. Nyere undersøgelser i regn· 

skoven viser imidlertid, at der md 
være mange gange flere arrer i ver

den, end det antal, man foreløbigt 
har beskrevet. 

F.eks. har de insekter, der lever 
højt oppe i de tropiske regnskoves 
trækroner indtil fornylig stort set 

været ukendte. Nu viser det sig, at 

det er en ufattelig mangfoldighed, der 
findes her. Sd den nyeste vurdering 
gdr pd, at det samlede antal insektar· 
ter i verden antageligt er i størrelses· 
ordenen 30 millioner, og det skal ses 
i forhold til den trekvarte million, 
man hidtil har beskrevet. 

Det store flertal af disse mange ar· 
ter har kun en meget begrænset ud
bredelse, mdske [d kvadratkilometer 
eller mindre, sd ndr deres levesteder 
forsvinder, er de udryddet. Det er ucl 
fra disse tal, og med kendskabet til, 

hvor meget regnskov der forsvinder 
om dret, at forskerne i dag vurderer, 
at der udryddes 50 arter om dagen. 
Om det i virkeligheden er l O, 30 el
ler l 00 kan ingen sige. Men under 
alle omstændigheder .er det skræm· 
mende tal. 

Venlig hilsen 
Tommy Dybbro 

Videnskabelig medarbejder 

De største mængder 
af forskellige dyre· 

og plantearter 

findes i de tropiske 
regnskove, fordi det 

varme, fugtige 
klima giver de bedst 
mulige livsbetingel
ser for bl.a. inselv 
ter, smddyr og en 

lang række planter. 

De nævnte tal dækker ikke det sam· 
rne. Greenpeace refererer til opgørel
ser over, hoor mange bidhvaler man 

regner med, der er i havet omkring 
Antarktis, og her lyder de seneste 
skøn pd tmder 1.000. Tallet pd 
7.000 er en vurdering af det samle
de antal i hele verden. Men begge 
ral er højst usikre. Det er svært at 
tælle hvaler. Sikkert er det blot, at 
beseanden af bidhvaler kun er en 
lille brøkdel af, hvad den var, in· 

den rovdriften pd hvalerne satte 
ind. 

Nej, det er 11delukket, at man 
kan genskabe en bidhval ud fra an· 

Drivhuseffekten 
Sidste nummer af Levende Natur 
bragte en artikel af Lars Gt..•org 
Jensen om klimaænJringer og 
Jrivhuseffekr. Og det var sådan set 
udmærket, for denne alvorlige pro
blemstilling kan ikke behandles of
te nok. 

Det afsluttende afsnit, Danmark 
i drivhuset, var i det væsentlige en 
vurJering af Miljøministeriets rap
port, Dri\•huseffekt og klimaændrin· 
ger • hmd kan det heryde for Dan· 
mark, som jeg i sin tid redigerede. 
l denne omtale var der imidlertid 
en holdning, som jeg har svært 
vt..-d at acceptere. Lad os starte med 
et udsagn, som står næsten til 
sidst: 

"Miljøorganisationerne (giver 
udtryk) for en undren, der stadig 
står tilbage: Hvor vigtigt er det at 
beskæftige sig med de lokale kon
sekvenser af problemer, Jer er så 
globale som drivhuseffekten?" 

Det er fandens vigtigt! VerJen 
består af enkeltområder, og i man· 
ge lande er der udført såJanne un· 

dre arter. Her ses der endda bort 
fra de uoverstigelige praktiske pro
blemer, som enhver kan forestille 
sig. Bidhvalen er ikke stamfader til 

nogen af de andre hvaler. Snarere 
tværtimod. Tandh\l(!lerne er mere 
"primitive" end bardehvalerne, som 
bidhvalen hører til blandt. Det bet)'" 

der, at randhoolerne ligner en lille 

smule mere deres fælles stamform, 
der formentlig er et flodhestlignende 
dyr, der for mange millioner dr si· 
den gradvist tilpassede sig livet i ha· 
ve t. 

Venlig hilsen 
Tommy Dybbro 

Videnskabelig medarbejder 

dersøgelser; vores danske rapport 
havde således en norsk og en en· 
gelsk som umidJelbart forbillede. 
Kun ved at stykke sådanne. detail· 
undersøgelser sammen kan man 
løfte argumentationen op over den 
rene hælden vand ud af ørerne. 

Hertil kommer så, at man jo må 
tro på de moJelberegninger, der 
forudsiger klimaændringer, for el
lers var der jo ingen mening i at 
foreslå ubehagelige indgreb. Og 
når man gør det, må man antage, 
at selv meget drastiske indgreb og 
omlægninger på globalt plan ikke 
helt vil kunne forhinJre klimaæn
dringer. Derfor må man forholtie 
sig til dem · uanset hvilken etisk
moralsk holdning man ellers har 
til hele problemstillingen. Vi kan 
også meget bedre beskytte naturen, 
hvis vi vt..>J, hvad vi skal beskytte 
den imod. Der ligger ikke her no
gen opgiven over for en udvikling, 
men en realistisk erkendelse af, 
hvordan verden er skruet sammen 
· hvad enten man kan lide det eller 
ej! 

Ser man nu LGJ's artikel (og an
dre lignende artikler) efter i søm
mene, sporer man en uvilje mod 
observationer, Jer trækker argu
mentationen i Jen gale reming, af
spejlet i en venJing som f.eks. "In
den vi begynJer at glæde os over 
udbytrefremgangen i landbruget 
•••• OS\'." 

Det kan vel virke som en overre
aktion at angribe nogle få sæmin· 
ger, men Jer er noget principielt i 
sagen. Drivhuseffekten er efter
håntlen blevet et symbol på vores 
overbelasming af Jorden, og der 
begynJer at komme religiøse over
toner ind i Jebatten. Det minder 
mig betænkeligt om Jen gang for 
IO.IS år siden, Ja jeg og flere an· 
dre begyndte at skrive populært 
om klimaproblemcrne. Det kunne 
være næsten håbløst at komme 
igennem i visse blaJe, fordi enhver 
kritik af fossile brændsler blev op
fattet som et forsvar for A-kraft · 
den tids skræmmebillede! 

Forstå mig ret, jeg er helt enig 
med LGJ i hans grundsynspunk
ter, men man tjener ikke en god 
sag ved at fremstille Jen manipu· 
lerende, og man afsporer en saglig 
diskussion, hvis ens personlige 
holdninger filtrerer eller blot over
skygger de faktuelle oplysninger. 

Venlig hilsen 
Dr.phil. Jes Fenger, 

Danmarks Miljøundersøgelser 
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Palme
smugling 
Hundredevis af palmer fra 
Malaysia - bl.a. sjældne arter, som 
kun findes i en enkelte national
park - sælges som havetræer i Sin
gapore. Det fandt medlemmerne af 
en naturbevarelsesforening fra 
Malaysia ud af, da de var på b.esøg 
i Singapore. Tilsyneladende betaler 
smarte forretningsfolk fra Singapo
re malaysier for at grave palmerne 
op og smugle dem til Singapore. 
Nu har Malaysia vedtaget en ny 
lov, der forbyder al opgravning af 
planter i nationalparker. • 

Regnskovs
udnyttelse 
Regeringen i Brasilien har beslut
tet, at Amazonas-skoven skal åbnes 
for yderligere økonomisk udnyttel
se på en "bæredygtig, 'ikke-øde
læggende" måde. Nye områder til 
kvæghold, minedrift og landbrug 
overvejes, og en regeringsunder
søgelse vil udpege, hvilke områder 
der er passende for disse aktivite
ter. Miljø-forkæmpere kritiserer 
undersøgelsen <>g siger, at de fleste 
Amazonas-stater ikke har folk nok 
til at foretage de forberedende un
dersøgelser af, hvor stort et udnyt
telses-pres, skoven kan råle. Nogle 
stater ønsker udvikling for enhver 
pris, mens andre vil være mere in
teresserede i at sikre miljøet. Den 
tid ligere brasilianske miljømini
ster, Jose Lutzenberger, mener, at 
regeringen først og fremmest bur
de koncentrere sig om at genopret
te de 400.000 kvadratkilometer 
(dvs. LO gange Danmarks areal) af 
Amazonas-skoven, der allerede er 
ødelagt. • 

CFC-genbrug 
Det er muligt at genbruge de CFC
gasser, som anvendes i køleskabe, 
og som ellers bidrager til at ned
bryde ozon-laget. Desværre sker 
det kun i er ud af ni tilfælde, selv 
om kølefirmaer, importører og 
grossister er gået sammen med Kø
lebranchens Miljøordning, KMO. 
En af forudsætningerne for at være 
med i ordningen er, at virksomhe-

Næsehorn 
Da man sidste sommer tog fut 
på for alvor at lokalisere og af
horne Zimbabwes næsehorn, fik 
man sig en grim overraskelse: l 
stedet fo r de 150 sorte næse
horn, som man regnede med, 
der var i Matusadona National
park op mod grænsen til Zam
bia, fandt man kun 15 næse-

den har et anlæg til aftapning af 
CFC-gasser, og at det aftappede 
CFC afleveres til en modtagestati
on . Desuden kan ingen virksom
hed uden KMO-godkendelse få lov 
til at købe CFC-gasser. På modta
gerstationen renses CFC-gasserne 
og sælges tilbage til kølebranchen. 
Køleskabe og frysere må ikke ende 
på lossepladser, og når de skal re
pareres, skal CFC-gasserne sendes 
til genbrug. • 

horn! Det officielle skøn for he
le landet var 2000 næsehorn, 
men der blev kun registreret 
500 i løbet af sommeren og efte
råret 1992. Zimbabwe er derfor 
ikke længere den største bastion 
(or sorte næsehorn. l Namibia 
er der 500 og i Sydafrika 770. 
Det samlede antal sorte næse
horn i verden er på maksimalt 
2000. • 

Et sidste forsøg pd at redde de sorte næsehorn fra udryddelse 
er afhorning. 
Det gør ikke ondt pd næsehornet · det suarer til at {d klippet negle. 

Farlig naturmedicin 
Tørret kød og benmel fra klapper
slanger anses i Mexico for et godt 
middel mod alskens sygdomme, li
ge fra hud- og nyresygdomme til 
kræft. En undersøgelse, fo retaget 
på et amerikansk hospital for 
spansktalende i Texas, viste, at op 
mod en trediedel af patienterne og 
deres pårørende havde brugt klap
perslange-medicin. Medicinen er i 
bedste fuld virkningsløs og i værste 
fa ld livsfarlig. Det skyldes, at klap-

perslanger ofte er angrebet af sal
monellabakterier. Derfor kan me
dicin lavet af klapperslanger være 
rene salmonella-bomber. Det er 
også forklaringen på, at man bl.a. i 
Californien, hvor der er mange 
mennesker af mexicansk her
komst, har registreret godt 25 
tilfælde af salmonellaforgiftninger, 
der skyldtes indtagelse af klapper
slange-medicin mod nyresygdom

me. • 

Skildpadder l 

Der fandtes engang tre forskellige 
havskildepadde-arter omkring ø
gruppen Comorerne i Det Indiske 
Hav. I dag er der kun en art tilba
ge, nemlig den grønne skildpadde. 
Bestanden er fu ldende, og kun øen 
Mobeli får besøg af æglæggende 
hunner. Beboerne på Mobeli er så 
bekymrede for skildpaddernes 
fremtid, at de har besluttet at be
skytte hunnerne mod beboerne fra 
en naboø. Naboøens beboere tager 
til Mobeli om natten for at fange 
hunnerne, når de kravler op på 
stranden for at lægge æg. Ifølge na· 
boøens beboere smager skildpad
derne nemlig bedst, inden de får 
lagt deres æg. • 

Fladorme
trusler 
l 1977 opdagede man en nord· 
amerikansk fladorm i Loch Ness i 
Skotland. Nu har det vist sig, at 
den nordamerikanske fladorm er 
ved at udkonkurrere den lokale 
skotske, som lever i søen. Den 
amerikanske fladorm lever nemlig 
af samme slags føde, som der i for
vejen er begrænsede mængder af. 
Forskerne regner med, at den ame
rikanske fladorm er kommet til 
Loch Ness som æg, der har siddet 
fast på det undervandsudstyr, ame
rikanerne anvender i deres under· 
søgelser for at finde det berømte 
Loch Ness-uhyre, Nessie. • 
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Frivillige til 
Grækenland 
Der er brug for frivillige til et hav
skildpadde-projekt i G rækenland 
fra 25. maj til l O. oktober. Projek
tet foregår på øerne Zakynthos og 
Kreta og omfatter to hovedaktivite
ter: 
Opsyn: Overvågning af strandene 
tidligt om morgenen, indhegning 
af rederne så snart hunnerne har 
lagt deres æg, mærkning af skild-· 
padder om natten m.m. 
Oplysning: Kommunikation med 
turister (på engelsk og tysk) udde
ling af informationsmateriale til tu· 
rister, lysbilledforedrag på hoteller· 
nem.m. 
Der er tale om hårdt arbejde, og 
en udpræget team-spirit er en for· 
udsæming for, at arbejdet kan lyk
kes. Minimum arbejdsperiode er 3 
uger. Opholdet foregår i teltlejre 
under primitive forhold. 
Henvendelse til: 
The Sea Turtle Proteetion Society 
ofGreece 
Volunteer Seerion 
Solomou 35 
GR-106 82 Athens 

Gaver og bidrag 
Perioden 15.12. 1992 · 29.3. 1993 

WWF Verdensnaturfonden øn· 
sker at sige tak ti l alle bidragydere. 
Det er alene pladsmangel, der 
rvinger redaktionen til kun at 
bringe oversigten over bidrag på 
500 kr. og derover til WWF's 
hjælpearbejde. Tak for hjælpen. 

Olav og Karen Adler-Nissen 500, Hennk 
Ahnfcldt·Mollenop 500, AlF Non.ljylland 
1.000, Martin Akselsen 500, Bertina Aller 
1.000, AnnL~Marie Ambo"rn 500, Ander· 
sen 1.000, Allan Andersen l .000, Allis 
Andersen 500, Anne Grethe Ander>Cn 
500, Anne Mane Andersen 500, Clau• 
Bøgh Andersen 7 50, Jannie Betina And er· 
sen 500, )"'ll"n Andci'M!n 500, Karin An
der>Cn 500, Niels Ebbe Andersen 2.000, 
MOI(ens Andersen l .000, Otto H111mark 
Andersen 5.000, Søren Andersen 500, 
Knud Andersen 500, S. Andersen 500, 
Erik Andreasen 500, Svend Erik Anker 
500, Arbejdernes Fællesorgani<ation Nibe 
1.000, ArbeJdernes Fællesorgnnisanon 
Odense 500, Eskil Areneofr 1.000, Carl 
Arnkjær 500, Usbeth Amt 500, Astnop 
Kro 500, Charlotte Friis Bach 500, Ole 
Bang 500, Niels Gusrov Bardenfled> 500, 
Ruth Baun~oaard 1.500, B.B. Serigrafi 500, 
Benny Automobiler 500, Elsie Bek 500, 
Dorthe Berg 500, Trine Berg 500, P. Lya
ger Bcr~U.>ren 500, A. Bj11rklund l .000, u s 

WWF præsenterede den 28. janu
ar sin nye bog, der har titlen "I;>en 

Globale Alliance". Bogen er s k re· 
vet af tolv danske miljøfolk, der al
le er specialister på deres felt. 

Gennem tekst, grafer og billeder 
gennemgår bogen de tendenser, 
der truer miljøet. Bogens styrke er 
bl.a. , at den ikke blot fortæller om 
lokale danske fænomener eller om 
risikoen for et globalt ragnarok, 
men hele vejen igennem under· 
streger sammenhængen mellem al
le faktorer. 

Det vigtigste budskab i bogen 
er, at vi er ved at nå grænsen for 
Jordens bæreevne, og at vi nu må 
stå sammen for at få løst proble
merne. Der er tale om et globalt 
ansvar · med et deraf følgende be
hov for en global alliance. 

Naturmærke flot fra start 
WWF' s størter har taget flot 
imod årets Nan1rmærke. Allere
de tre dage efter, at mærket var 
sendt ud, begyndte girokortene 
at strømme ind. Mange har gi· 
vet udtryk for, at de er glade for 
uopfordret at få tilsendt Natur· 
mærket. Andre har skrevet til 
os, at de finder fremgangsmå
den ubehagelig, fo rdi den e~r 
deres mening lægger pres på 

Bodilsen 1.000, )ene BohnstL'dt 750, Boli
den 500, Torben Bondrop 500, Elisabeth 
Bille Brahe 500, Per Brogaard 1.000, Else 
Bruundal 1.000, H.C. Brummer.n.'<lt 
1.000, Sven Bryndum 500, P. Brøsre AIS 
500, Kjeld Bund~>aard 500, Hans Busk 
500, Olaf Bfirenholdr l. 500, Klaus B .. nd
mg 500, Korsten Cash 500, M. Chana 
500, Chauff0remes Fa~oforenmg K0ben· 
havn 1.000, Bent Christensen 1.1 00, 
Carsten Christensen 500, Fru H. Chri· 
sren,en 1.000, Mikael Chrisrensen 500, 
H. Chnstianscn 500, B10m Christau 500, 
Maf).ot Chnstenscn 500, Mochael C lausen 
500, personalet hos Condana A/S 848. 
Anders Crone 500, A.B. Dahl-Hansen 
500, Daloon A/S 1.000, Dansk Amts
kn.>ds 500, Dansk Fnsørforbund 500, 
D.B.T.F. lbst 500, Ellen og M. Demant 
500, Arlette van Deurs 500, C. Thomas 
Dreyer 500, Mar1,>it Duch 500, Vibeke Du· 
kat 500, Easy Film 1.000, Britta Eisen•L'C 
2.000, Anne-Mene Ejlersen 500, Ali; EJ. 
sass 1.000, Leif Engelbrecht 500, Rom og 
Kield-Gustav Enchsen 1.500, Ib Eriksen 
500, Dyveke Ewertsen 1.000, FabribrbeJ· 
tiernes Fa~ooforening 500, Fabrik· on Sp.."<:ial
arbcjdernes Fagforening 500, FOC ML'<i· 
arbeJ,leme 1.000, Annemette Fcldbæk 
500, Poa Fisker 500, Søren Fodgaard 500, 
)an W. Folting 1.000, Forloger Sprogooger 
500, FO·Sanwirket Viborg 500, Gerdn U. 
Frank 1.000, H.R. FrLodcrikscn 1.000, Jan 
O. Fr.,shaug 1.000, Fællesklubben l 
BUPL 500, Annette J'..,J.~,",ard 500, Jette 
Geem.cn 1.000, Nils GelbJerg-Hanscn 
500, A·B Gellen 500, Peter Gerner 1.000, 
Louise Gcrsrr0m 500, BJørn Giessing 550, 

modtagerne. Vi har naturligvis 
ikke ønsket at lægge pres på vo
res fas te størter · rværtimod står 
det enhver frit for at betragte 
fremsendelsen som en gestus fra 
WWF. 

Naturmærket kan bruges hele 
året, så Jet er ald rig fo r sent at 
købe det. Du kan afgive din be
stilling hos Kim O lsen på tlf. 35 
36 36 35. • 

B. Gjcn.ling 500, Nanna Gjøl 1.000, P. 
Godikwn 500, L Granhof & F. SchJutt 
7 50, Jacob Groth 500, Forlaget Grøff 500, 
Bent Grønborg 500, Bntta Gundtoft 500, 
Charlotte og Finn G0tzsche 500, )es Ha· 
berlandt 750, Gudrun Hallas-M0ller 500, 
Brdr. Hammeken A/S 500, As!,>er Hansen 
500, Bent Hansen 1.000. Boe Hansen 
500, Eva Kjer Hansen 500, Gudrun E. 
Han,cn 1.000, Henrik Rath Han•en 
l .000, Ib Strømberg Hansen 500, Klaro 
& Poul Bjørn Hansen 500, Use &'Ck 
Han<en 500, u s G. Hansen 500, Lone 
Hansen 500, Ma~a Hansen 500, Erich 
Hamnann 500, Mananne Hanmann 
l . 500, Annene Hasmop l . 300, P. Hatten 
& Co. 500, Grit Hau.child 500, Lene 
Shola HL'<Iengrnn 500, Heidi frn Ron· 
gk..bmg 1.050, T ercsia H e., kanen 500, l n· 
ge Heotmann 1.000, Asta Hemmmg-cn 
500, Ki rsn Henneberg 500, Erik Henrik· 
sen 500, Karen Eberhardt Henriksen 
l .000, Svend E. Henriksen 500, Knud 
Hermansen 500, H K-København Ung· 
domsafdelingen 1.000, AS Holbæk Eks. 
pre>rrykkeri 500, Roehard Holm 1.000, El· 
se Horndnop 500, Hotel + Restaurantgrup
pen Rønne 500, Husli~~t Arbejderforbund 
500, Hærens Konstabel & Korporalafdc~ 
Jing 500, Søren H0jberg 500, Erik lsh0i 
750, Fn.ode Iversen 500, Hennette Iversen 
500, Knud A.'\!,>e Iversen 500, Ole Iversen 
500, Birgot Jacobsen 1.000, H.). Jacobsen 
1.000, Solweog Jacobsen 500, Tune 
1 ør.kov Jacobsen 500, U. Ol( V. Lynge Ja· 
cobscn 2.500, Verner Lyn~ooc )aL'Obscn 500, 
Chnsnan )ebsen 1.000, Jensen R.1dio 500, 
Bente Jensen 500, Brian Jensen 1.000, l r· 

Fra de mange fine anmeldelser 
citerer vi her Kristeligt Dagblad: 

" Kapitlerne hænger naturligvis 
sammen som en helhed, men kan 
også læses hver for sig. Bogen er 
lerforståelig for enhver med in ter· 
esse for de ellers komplicerede 
sammenhænge og kan også anbe
fales til undervisningsbrug på gym
nasieniveau og opefter. Bogen er 
langtfra den eneste nyudgivelse om 
miljø og udvikling. Men den er gi
vervis en af de bedste, vi har set på 
dansk i de senere år." 

"Den Globale Alliance" koster 
148 kr. og kan bestilles hos bog· 
handleren eller direkte fra WWF's 
forlag på telefon 35 36 36 35. • 

WWFog 
Bonniers 
WWF har indgået en aftale med 
Bonniers Forlag, der giver os store 
muligheder for at øge salget af Na
turmærket 1993. Aftalen giver om
vendt Bonniers adgang til at ved
lægge salgsmaterialer i nogle af vo
res forsendelser. • 

ma Jensen 500, Usbeth Agervig Jensen 
500, M. Jensen 1.000, Mona Irene Jensen 
500, Ruth Jensen 500, Tina Jensen 500, 
Tage Villy Alstrup Jensen 500, Mene 
Jespersen 500, Erik R. Jespersen 500, He
inrich )essen 500, Leif Bugge Johansen 
500, Gurli Jordan 500, Ida )ilrgensen 500, 
Kresren )ust.Oie.en 3.500, Michael Juste
sen 500, Ole Justesen 500, Tove Jæger 
ApS 1.500, )øp, Ove & Myrd>u 1.000, 
Grethe Jørgensen 750, Hans Georg )ør· 
gensen 500, Hedvig Jørgensen 500, K.M. 
J0rgcn<en 500, Lars )11f!,ocnsen 1.000, u se 
)0rgcnsen 3.500, K. Kampmann 500, Mo
gens Kampp 600,66, Mia Katva 500, Kavo 
Danmark 500, Jesper & Anette Kenncbo 
500, Dim Kirk 1.000, Maya Bang Kirke
gaard 500, Søren KJeldsen 500, Eva KJer 
& Kim Hansen 500, Marion Klem 500, 
E. & AQ. Seidelin Knudsen 550, Erik A. 
Knudsen 500, Ella Koch 500, Tang Koch 
500, C. Koefoed-Larsen 1.500, Delta Koe
foc..J 500, Hanne Kofod 500, Ole Komum 
2.200, V:ll,>n Korsgaard 500, Lars J. Kra
rup 600, Merete & Søren Krogh 500, An· 
ne-Mane Kristensen 500, Cnrsren Kristen· 
sen l .000, Gunnar Knstcnscn 500, Camil· 
la Kristiansen 500, R.1>mus Kromann 500, 
Hanne Krø~oocr 500, K\ondeligt ArbeJder· 
fo rbund Afd. 5 1.000, Kvondeligt ArbeJ· 
derforbund Hovedkontoret 1.000, KvmdL~ 
ligt Arbejderforbund Struer 500, Rigmor 
Kølle 500, Mikael K..ncke 500, P. L1nge
Hansen 500, Anette M. L1rscn 500, Anne 
L1rscn 500, Ellen Tofte L1rscn 500, Esrer 
Larsen 500, Helle Lar.en 500, John R.1abo 
Larsen 500, Kenneth L1rscn 1.000, Lotte 
L1rscn l .000, l nger Lassen 500, Edith 



TheBody 
Shop støtter 

naturen 

Hver gang, der i The Body Shop's 
12 butikke~ rundt om i Danmark 
bliver solgt et af butikkens søde 
stykker dyresæbe, går der 50 øre til 
WWF's arbejde. I februar overrak· 
te d irektør Jan Tronier fra The Bo
dy Shop WWF en check for salget 
i 1992. Det blev til l 0.181 kr., og 
det siger vi mange tak for. The Bo
dy Shop er ikke blo t en forretning, 
der er bygget op efter bæredygtige 
principper. Det er også en forret
ning, der støtter godgørende arbej· 
de. Det er værd at skrive sig bag 
øret. • 

L1u1icben 550, H.F. L1untten 750, Poul 
L1unt>en 500, L.!mche 500, Dorthe u nd 
500, Anne & Enk Lmdlxrg 1.000, Annt' 
li-., Unc.lharJ 500, Vagn Undstrnm l .000, 
Poul Loremen l. 500, Arne Lund 1.000, 
An~"' Lund 500. lnj:e Lunde 500, Herend 
UmJt 500, V111n Ly:;~-aarJ 500, Mac Wor· 
lc.l Danmark 1.910, Elly Matben 500. I·.N. 
Madsen 620. Hanne Møller Mad,en 500, 
Poul Færch Ma~nu%en 500, ll.Ikke 
Magm~;,cn SOO, Manthorpe 500, S. 
Marct" 1.000, Jytte Marbolt 500, Erik 
Markmscn 500, Chr. Mnth1escn 500, Ar· 
ne M.1y 1.000, Eva Christina MeNair 500, 
F. · Mt">'Cr 500, Grethe Meyer 500, L.!if & 
Kurt Mt..,er 500. Ole T. Mt')"er 500. Carl· 
Johan M1kkdsen 1.000, Charlotte G. M1k· 
kel-en 1.000 Hcnnmg M1kkd'Cn SOO, Per 
M•kkd'Cn 500, Su-.mnc G. M1kkelsen 
500, Mant MjdJe 500, jens Mugemen 
500, n.,,~.., H. MolNed 500, Jesper Mor· 
gils 500, Ellinor GmnJ ahl Morten,en 
500, Han,..E. Mortensen 500. janme Mor· 
ten,cn SOO, Nanny Morten<en l .000, 
KaNen Mor-.ø 500, Murerforbundet 1 
Danmark l 500, H. Møhrin~Anderscn 
500, Klau' M<•lholm 1.500, Muln)y,ke 
A/S 500, Chn,tina M1-1ller 500, Torben 
Muller SOO. CaNen MorkebJerg 1.000, 
Hanne ebdmg 500, Gert! E. 'dlcmann 
500, Nilx Hc<lagf:,brik 1.000, A.C. Niel· 
sen 500, Bntt N 1clsen 500, Dornt N1ei'Cn 
500, Henry Nielsen 1.500, Johs. R. Niel· 
>en 500, jorgcn Nidsen 500, bbnkant 
KaJ E. N1el<cn & Gudnm E. Nicl,cn' 
FonJ 1.000, L1rs Nicb en 500, L.!nc Niel· 
'en 500, Fm M.•t;:aartl Nielsen 500, 
Thoma' GrwnlunJ Nicl<en 1.000, V•lll 

Verdens 
Regnskove 
WWF har med\'1rker til udgivel
sen af den h1dtil mest omfutten· 
de bog om verdens regnskove. 
Bogens origmalnrcl er "The Last 
Rainforests", og den er red igeret 
af Mark Collins og udgivet i sam· 
arbejde med IUCN og WWF. 
Den danske udgave er oversar af 
forstkandidat Kent Havemand og 
har forord af Hans Kongelige 
Højhed Prins Hennk, der er 
præsident for WWF Verdensna· 
n1rfonden. Bogen er blevet meget 
positivt modtaget overalt. Her er 
et lille udpluk af pressens anmel· 
d eiser: 

"Der er en af den slags bøger, 
som kalder de bedste minder fra 
barndommen frem. Bogcr af den 
slags, der kunne f.\ hele fumilien 
til at stimle sammen en lurdag ef· 
termiddag f()r ar smdere disse 
isolerede urskovsfol k, dyr og 
planter fra hele verden." 
Thomas Bo Pedersen, Det fri Aklu· 
e h 

"Oplysningerne vælter frem 
fra siderne, og og:;;'t for den, der 
ikke er sknftklog udi biologien er 

Nielsen 500, Else Nimh 1.260, Nord· 
'Uil\Ust"'Ct 500, Unac 'ur~rrnnd 500, Ny· 
mnnn 500, Hanne Ol,en 500, O l;son 
SOO, Niels Kr. Ovcrgaartl 500, Finn K. 
Oxcn!x,U 500, EJnar Pade 500, P1a Palm 
675, A Pcdcr'<n 500, Anne Mette Pt>der· 
sen 500. B. Gli; trtlp Pt"<lcrscn 600, Birte 
Pt'-le" cn 500, Gert S. Pt'l.ler-.en 500, H. 
Nonbn Pcder:;cn SOO, H.O. Pc'ller-.en 500. 
Han s Pt'llerscn 500, Lykke Pt'ller-.en 500, 
Mo~cns Pc..lcrscn SOO, Nid; E. Pt'l.lcr.cn 
500, Poul Pcdcr,cn 500, Stt>en Pdc"cn 
1. 175, Anders Ga:raa Petcr-.cn 500, V. p.,. 
ter-.cn 500, Pilot Rw1<ion 500, Maria Pio
u~ 2.280, PMF 1.000, PMF S.mdcr)ylland 
500, PM F Ve,r:.jællanJ 1.000, Poly>hc'<.>t 
A/S 1.000, Morten Pontoppidan 500. 
Hen nine Poul<en 500, Km tian Poul:;en 
620, Su:.an S.B. Poulsen 1.000, Morten 
Pu>t 500, Rabn A/S 5.000. Ina R.1hlxk 
1.000, Lone Rank 500, R.1po-tryk ApS 
1.000: Sven Rask 750, B1ne R.1smus·Niel· 
<en 500, BITgit R."mu"en 500, Niels 
Chr. Ra,mussen 500, Slt>en K. R.Nllu;sen 
1.000, VaJ,'Il Raomusscn 500, Richartit 
Rebsc.Ion 500, O le Reimer 900. l"~"' Ret· 
le"· 500, Ane Fisker Rlchtcr 500, Hent Roh· 
de ·500, Romket 500. C. & P Rohncr·Pe
tc"en 500, Per Rørwld 1.000, Erik Ransig 
500, Peter Saxtorph 500, j. Sdmilnj( 500, 
G. Schleisncr 500, Anne Bod1l Sch m1dt 
500. Hcnn mg Schmidt 500, Kaare 
Schmidt 2.000, Merete Sclmut 500, M. 
Schoubyc 750, Per Sclm.der 500, U<a 
llsenfdJt Scllll lll 1.000, u,Lseth Schwcnn 
1.000, S. l. D. Brande 500, S.!. D. Glo>tmp 
1.()('(), S.!. D. :-lurrcsundhy 600, Helle Sic' 
'w 500. l.au<t SmJm~: SOO, lldlc Skjer· 

der h;\b, f()r bagerst i bogen fln· 
des en udmærker ordliste, der 
forklare r de ukendte fugord." 
HL, Hot~domradel 

"Verdens Regnsko\·e forsuger 
at balancere mdlem hab, fomw· 
lebc · og dyb fuseinanon • men 
understreger, at uden en forstær· 
ker indsats for at ud\'iklc hære· 
dygtig udnyttdse af sko\'enc, 
langsomt og rilrettda~-,>t sko
vhugst, bevidst besk-yttelse af bio· 
logisk værdifulde områder etc., 
"a ender det galt. Og inJsatM!n 
kræwr et globalt engagement. 
Nu. 
Jan Andersen, Rit<aus 811Tccu~ 

bæk 600, Lillan Skouboc 500, Grete Sko1• 
l .000, Hdi,'<! Skytte 500, Else Skærhæk 
2. 500, Carsten Sbamp 500. Sven Spar· 
holt 500, Han' )ilrgen Srehr 500, B.,~." 

Sten 500, Allan Snch 500, John Stm").-aarJ 
500, l.Jink Storkholm 2.500, Strau" Ma· 
skmfubril.. 500, L Srryhn & Tom L1urscn 
l. 500. Kmnane Strætkvern 500, Pla 
Sn1rup l. 500, Poul Erik Sundstnlp 700, 
Bent Sunesen 500, SV-Ekspre.scn ApS 
500, O le SwnJ,cn 500, Kresten Sønder· 
J,>aarJ 500, Hent Hoff S.. rensen 500, Bernt 
U.Ve S""'"'"" 500, Bjarne S..ren,en 500, 
Charlotte Duus Suren,en 500, Ebbe 
S.>rcn,cn SOO, HJn< S. Sorcnsen 1.250, 
I.M. S.""""'" & S. Otto 500, John 
Sml!nscn SOO, Kurt S..>remen 500, L.!•f H 
S..>rcnscn 500, Per Sbll Surcn,cn 500. 
Su,,m S. 5orcn,en 500, Svend A. Surcn· 
"'" SOO, ll>ork1ld Surcn;en 500, Aa'e R. 
Soren,en 500, Tena lnvc>t 500, Hu~'ll 

Tcn~>tt'<h SOO, Has"'l Teudt SOO, David 
Therki)d,cn 500, Bntta ll>om'Cn 500, 

· Hdmut Thomsen 500, Johnna Thom,en 
500. ju~'l!n ll>om'<n 500, Mette ll>ylwk 
1.()('(), TI.;-Enterpli'C 500. Palle T<1l11cscn 
500, )ni}."'" Torpc 750. H. & F. T rod· 
>tmp 500, l.Jni;hip 500, \Jponor ArS 
500, Bo U"in~ ~00. Jan I.Jt:on 500, An· 
ne Vandel SOO. Kir>ren Vendell~> 500, 
Vilvortic Kursu".;enter 500. ElwrnJet p;\ 
Vinderudskolen 776,15, M.C. Vlfklund 
500, V1tnl Klimkkcn 500. Hjørtlis VoiMng 
500, Vibeke Vm; SOO, Curt \Yianam SOO, 
jan Wc" SOO. C1rl-Erik Weltt 500. Tor· 
ben Wcnnebcr~ & lune NicJ,en 500. P"' 
& Allan We<'<l 500. Km Wc-~ 1.000, 
E.tnd WilhJdm 2.(\l(l, Han, Windum 
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"Endelig foreligger Jer på 
dansk en bog, som på saglig vis 
omhandler alle sider af de rropi· 
ske skove." 
St·.:nd Korsgaard, Skot·cn 

"Den bog skal mx.lvemhgns 
ud til sa mange som ovcrho\·L.Jer 
muligt." 
Arne Skafle Jensen, Lolland-Fal
sters Folkeridenele 

Verdens Regnskove er udgivet 
af forlaget Skarv/ Host & S~<~n. 
Den er på 200, og rig på fotos, 
t~gninger og kort 1 farver. Forma· 
ter er 24x30 cm, og pnscn er 
398,00 kr. • 

675, C1rl Johan Winther 1.300, L.!nc \Yiit· 
te 1.000, A. & O . Wurt' 500, Ink"'' 
Østel}.-aarJ 500. Nieh J. Ø'tc~-aarJ 500, 
Aksel Ostero 500, Aarbu' Stiftsbo~'ll)kk.,. 
rie 5.000. 

Nye støttekreds-
kontrakter: ' 

2.000 kr. pr. ;Ir: Bodil Pc'llcr'Cn, A'l.""' 
Aamund 

1.500 kr. pr. år· Enk M;lrtlll Jcn,cn, 
Grete Kra~ Jacobsen, Grethe \XImther l.ar· 
'""· )c" Soderlxrg. Mi bel Oluf-en, Mik· 
kel Emmcmcn. 

Bidrag fra 
fonde og legater: 

Bikul-cnfonden 10.000, O.P. Chn,ten'Cn 
01: Hu,trus Fond l 0.970.80. Falmkant 
Mads Clau,cns Fontl 50.000, nu"ktA.r E. 
DamcJ,en OJ: Hu'tru' FhnJ 2 5.000, ~l.S 
lnc.lu;tric; NS' G,l\cftmJ 10.000, GI' 
Store Nonl Fon,Jct 50.000, Nykrt-..llts 
FonJ l 0.000, Det Obel,kc hllllilicfimd 
50.000, Tcknolo~oinævnct 25.000, Tu· 
borg' Blå VanJfond l 5.000. Unibank-fon· 
den 10.000. 
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Pandatur til Antarktis 
Et helt usædvanligt rejsemål er 
nu imlen for rækkevidde for de 
eventyrlystne: Verdens sydligste 
kontinent, Antarktis. Rejsen er 
anderledes og billigere end de tu· 
re, dw' ellers har været tilbudt i 
rejsebranchen de senere år. 

Det nye består i, at rejsen fra 
Ushuaia i Ildlandet i Sydamerika 
til Antarktis foregår ombord på et 
nyere mssisk havforskningsskib, 
der er udlejet rll et hollandsk fir
ma. Skibet er på størrelse med 
andre skibe, der sejler i området, 
men der er kun plads til 60 delta· 
gere, og det betyder s tørre fleksi
bil~tet og ~tørre muligheder for at 
se nye områder. Hver dag bliver 
gruppen sat i land på de mest in· 
teressante steder i store gummibå
de. Derudover kommer naturlig
vis de videnskabelige stationer, 
som ellers har været målet for nt· 
re til Antarktis. 

Der bliver tale om helt over· 
vældende nantr· og dyreoplevel
ser. T uren indledes med fire da
ges rundrejse i Ildlandet og derfra 
til Antarktis med det russiske 
havforskningsskib. Rejsen afslut
tes i Buenos Aires med sigth· 

Danida-penge 
tilJunglevagt 
Sammen med Arbejderbevægel
sens Internationale Forum har 
WWF siden J 991 d revet et projekt 
i Pacaya-Samiria området i Perus 
Amazonas-regnskove. Projektet har 
tidligere været omtalt i Levende 
Namr. 

Vores arbejde i området er godt 
i gang. Den lokale befolkning er 
gået ind i aktiviteterne med stor 
entusiasme, og vi har etableret de 
faciliteter, der er nødvendige for 
projektets drift. På den baggrund 
har Danida nu besluttet at støtte 
projektet i de næste to år med et 
beløb på lige over 8 millioner kro
ner. 

Alt dette har kun kunnet lade 
sig gøre, fordi vi har kunnet arbej
de med de næsten 1,2 millioner, 
vi har modtaget til projektet fra pri· 
vate bidragydere. Vi vil derfor be
nytte lejligheden til at takke de 
mange læsere af Levende Nantr, 
der har støttet projektet. • 

seeing og tangoshow nytårsaften. 
Rejsen ledes af o rnitolog Hans 

Mel tofte, der er medlem af WWF 
Verdensnaturfondens videnska
belige udvalg. Hans Meltofte har 
tidligere besøgt Antarktis. 

Arv på 
842.000 kr. 
WWF har modtaget 842.000 kr. i 
arv fra nu afdøde overlærer Aage 
Richard Haugaard i Kalundborg. 
Overlærer Haugaard ønskede, at 
hans opsparede penge skulle bru
ges til fordel for namren, og en 
personlig ven foreslog, at han valg
te WWF. Pengene går ubeskåret til 
det, der stod overlærer Haugaards 
hjerte nært, de vilde dyr og plan
ter, idet WWF som godgørende 
organisation ikke betaler arveafgift. 

• 

Dansk støtte 
til Estland 
Miljøstyrelsen har besluttet at støt
te et WWF-projekt i Estland med 
ca. 750.000 kroner. Pengene skal 
bruges til at kortlægge og under
søge vådområder over hele Estland 
med henblik på at prio ritere frem
tidig beskyttelse af denne naturtype 
i landet. Projektet har fået navnet 
"Wetstonia" • en sammentrækning 
af o rdene Wetlands (vådområder) 
og Estonia (Estland). Vi vil omtale 
projektet i et kommende nummer 
af Levende Natur. • 

Turen koster 48.000 kr., hvor
af de l 000 kr. går til WWF Ver
densnaturfonden. Rejsen foregår 
i perioden 11.12.93 til 3.1.94 • 
ialt 23 dage. Prisen er baseret på 
minimum 12 deltagere. 

Ønsker man kun at deltage i 
ntren til Antarktis fra Ushuaia, 
kan det arrangeres, og prisen vil i 
så fald være 31.000 kr. Ring efter 
yderligere oplysninger hos T rave! 
Ufe, tlf. 33 IS 57 44. • 

Pingvaner er uden tvivl det mest 
kendte af dyrene i Antarktis. 

Der bliver lejlighed til at se mange 
forskellige arter pd wren. 
Pingvinerne pd det store billede 
er Ae/eli-pingviner, mens den 
enlige pingvin med tmger er en 

æsel.pingvin. 
Rejsen til Anwrktis foregdr 
newp i fuglenes yngletid, sd der 
bliver gode muligheder for at 

opleve silliationerne pd billederne. 

Kellogg's og 
WWFpå 
morgenbordet 
Fra slutningen af maj til midten af 
oktober kan børn og voksne i Nor· 
ge, Sverige, Finland og Danmark 
læse om WWF's arbejde, samtidig 
med at de guffer deres morgenmad 
i sig. Nordisk Kellogg's og WWF
afdclingerne i Norden har nemlig 
indgået en aftale, der dels stiller 
bagsiderne på 7,5 millioner pakker 
Corn Flakes, Rice Crispies og 
Honey Nut Loops til WWF's 
rådighed, dels giver det WWF et 
pænt, rundt beløb til nantrbevarel
se. l samme periode vil børn i alle 
aldre kunne deltage i en sjov kon
kurrence, der har panda-tøjbamser 
som præmier. Konkurrence-regler
ne kan hentes i større butikker. • 



Af Tommy Dybbro 

D et sker ikke hver dag, at 
videnskaben får kend
skab til en ny pattedyrart 

Små gnavere og flagermus bliver 
der ganske vist opdaget og beskre
vet nogle stykker af hvert år, men 
nye store dyr er der langt imellem. 
Her har 1800-tallets zoologer gjort 
deres arbejde.godt og grundigt. De 
har klaret at beskrive og navngive 
næsten alle store pattedyrarter, fra 
selv den mindste afkrog af Verden. 
Og der er ikke mere end en hånd
fuld store pattedyr, som først er 
kommet til videnskabens kend
skab i dette århundrede. · 

Den giraflignende okapi, der le
ver skjult i Congos regnskove, blev 
således videnskabeligt beskrevet i 
190 1. Are.t efter opdagede man 
bjerggorillaen i Centralafrika, og i 
1937 gjorde man det første fund af 
Kouprey-oksen i regnskovene i Det 
fjerne Østen. Med "opdaget" me
nes i den sammenhæng en viden
skabelig registrering og navngiv
ning af dyrene. Den indfødte be
folkning har selvfølgelig kendt til 
de pågældende dyr i århundreder. 

Ukendtdyr 
Men fornylig er så endnu et stort 
pattedyr "kommet for dagens lys". 
Det skete, da den skotske biolog 
John MacKinnon i maj 1992, 
sammen med kolleger fra Vietnam 
lavede undersøgelser i Vu Quang 
Reservatet i det nordvestlige Viet
nam, på grænsen til L'los. Reserva
tet ligger i et regnskovsområde, 
som stort set er uudforsket, og 
hvor der kun bor meget få menne
sker. 

Myndighederne i Vietnam har 
anmodet WWF Verdensnaturfon
den om rådgivning i forbindelse 
med etableringen af et netværk af 
beskyttede reservater og national
parker i landet, og det var under 
arbejdet med at kortlægge og regi
strere naturområderne, at MacKin
non opdagede det nye dyr. 

Han fik af nogle landsbybeboere 
forevist nogle horn og kranierester, 
og kunne straks se, at det måtte 
dreje sig om et hidtil ukendt patte
dyr. I sommeren 1992 blev fundet 
omtalt i verdenspressen, uden at 
man på det tidspunkt kunne fast
slå, hvor i pattedyrsystemet, dyret 
skulle placeres. Om det var en an
tilope, en okse eller en ged. 

Senere lykkedes det så at ind
samle flere eksemplarer af dele af 
dyret, også fra andre områder i det 
nordvestlige Vietnam. I foråret 
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Nyt pattedyr opdaget i Vietnam 
I de store regnskove på grænsen mellem Vietnam og 

Laos er en helt ny okseart kommet til videnskabens kendskab 

John MacKinnon sammen med sin vietnamesi
ske kollega Va~ van Dung med er udseoppet ek
semplar af den nyopdagede okse. 

Der "nye" dyr i den danske biolog 
Jon Fjeldsdes streg. 

Den danske journalist Freddy Wulff bragte er skind 

og nogle knogler med hjem, og disse rester dannede 
grundkig for bestemmelsen af dyrets placering i det 
zoologiske system. 

1993 blev Zoologisk Instinat i 
København inddraget i arbejdet 
med at bestemme dyret, da den 
danske journalist Freddy Wulff 
hjembragte et helt skind, kranier 
med horn og en del knogler, som 
han havde købt af en lokal jæger. 

DNA-analyse 
På baggrund af dette materiale la
vede biologen Peter Aretander en 
foreløbig DNA-analyse, altså en 
undersøgelse af arvematerialet, 
hvorved det er muligt med større 
sikkerlied at fastlægge slægtskabs
forholdet, dvs. hvor dyret hører 

De lokale beboere bmger alle dele 
af V u Quang-oksen- Vu Quang 
er navnet pd omrdder, hvor dyret 
blev opdaget. 

hjemme i pattedyrsystemet. Ud fra 
denne analyse må det nyopdagede 
pattedyr betegnes som en primitiv 
okse, selv om dyret med de lange, 
slanke horn minder meget om en 
oryx-antilope. 

En beskrivelse af fundet, herun
der dyrets zoologiske tilhørsfor
hold og forslag til, hvad det skal 
hedde, er sendt til et internationalt 
nannvidenskabeligt tidsskrift, og 
med offentliggørelsen her er den 
formelle anerkendelse og registre
ring sket. 

Ingen videnskabsmand har til 
dato set et levende eksemplar af 
det nye pattedyr. Man ved derfor 

stort set intet om dets levevis. Det 
område, hvorfra de spredte fund af 
dyret er gjort, dækker ca. 2 .000 
km2. Som et resultat af fundet har 
de vietnamesiske myndigheder al
lerede udvidet det nana r reservat, 
hvor MacKinnon gjorde det første 
fund. 

WWF Verdensnaturforden 
fortsætter sin indsats i Vietnam 
med at udpege og afgrænse områ
der, der foreslås udlagt til særligt 
beskyttede arealer. Dette arbejde er 
ikke blevet mindre interessant efter 
den overraskende opdagelse af et 
hidtil ukendt, stort pattedyr de 
vietna.mesiske regnskove. • 



Når vi har valgt at sende Levende Natur frem i en konvolut, skyldes det, at vi ikke kunne få plads inde i bladet til både plakat-tilbud 
og sommerindsamling. Det er imidlertid ikke blevet dyrere i porto. 

Derfor støtter jeg WWF Verdensnaturfonden: 

• 

Det er det mindste, 
mankangøre 

P er Arnoldi, 
kendt dansker 
og kunstner, 

bor midt i Køben
havn. Han siger selv, 
at han er et rigtigt by
menneske, men at 
hans fo rhold til natu· 
ren er stærkt. O mend 
mere på det teoretiske 
end det praktiske plan. 
Arnoldi bruger nanl
rens ressourcer lige
som alle andre menne
sker • men han er også 
bruger af namrens rig
domme i form af lwi
de skyer, grønne mar
ker, blå himmel og gla
de snefnug, der alle 
dukker op i hans farve rige og ud
tryksfulcle plakater, billeder og 
skulpmrer. 

Per Arnoldi har lavet en plakat 
til WWF, som vi tilbyder vores 
medlemmer til særpris. Vi har 
spurgt Arnoldi, hvorfor han har 
valgt at give WWF en hånds
rækning: 

• Jamen, den er jo ravende gal, 
så nogen må gøre noget · nu. Og 
når man som kunstner er beskæfti
get med at fylde ting i verden, så er 

det mindste man kan gøre vel at . 
sikre en vis kvalite t og menings
fuldhed. 

• Kunst er ko mmunikation, og 
blandt alle de kunstneriske ud
tryksformer er plakaten nok den 
mest direkte form for kommunika
tion. En plakat handler om noget. 
Den er ikke bare til pynt. Den er 
en meddelelse, et budskab, en op
fordring, en advarsel, der skal af.. 
sted fra fortæller til beskuer. Uden 
omsvøb, så direkte, så enkelt og så 

at det ikke redder ver
dei' • men kunstnere 
kan skubbe i den rigti
ge retning ved at stille 
deres billedverden til 
rådighed. 

• Det er svært at lave 
en positiv plakat o m 
en katastrofe, og mil
jøproblematikken af.. 
spejler jo en katastrofe. 
Men hvis man ved at 
vise en plakat • sende 

] et budskab • kan flytte 
J! fo lks bevidsthed, så vi 

• •• .,;.;,·.-;~··• 2 holder op med auto

~ matisk at definere tek
tf nologi som fremskridt, 

effehivt som muligt. 
· Men hvis andre skal kunne 

forstå plakatens budskab, skal det 
bygges op af. let genkendelige ele
menter • billeder, ord og kombi na
tioner af billeder og ord. Der skal 
bruges klicheer - dvs. fælles bille
der med bestemt betydning for en 
bestemt gruppe mennesker et be-
stemt sted . ' 

· Hvis det lykkes, er plakaten et 
meget stærkt medie, fordi budska
bet opfattes i et nu. Jeg ved godt, 

er vi nået et skridt i 
den rigtige retning. 

• For m i g at se er netop .vores 
teknologi og forbrugermentalitet 
den srørste fa re for fremtiden. Den 
er en slags snigende imperialisme, 
som breder sig over resten af ver· 
den. Jeg har ikke svaret på, hvor
dan vi skal få styr på problemerne. 
Men jeg tillader mig at stille 
spørgsmål · også via budskabet på 
mine plakater • selv om jeg ikke 
har svaret. 

Det er vel det allermindste, man 
kan gøre. 


