
Eventyret 
der omkranser Danmark 

Side 4 

Dokument 
om klimaforandringer 

Side 7 

Verdens giftigste dyr 
S ide 12 

Indiens sidste tigre 
Side 16 

Indkøb til jul 
• de bedste og værste ting 

Side 19 



Tilbud f ra et anderledes pengeinstitut: 

Spar op! 
Hjælp dig selv og naturen. 
FåenNATURKONTOiMERKUR 
2% til dig og 1,5% til WWF Verdensnaturfonden 
MERKUR og WWF Verdensnaturfonden er gået sammen om en ny konto: NATUR
KONTO. Det har vi gjort for at give dem, der bekymrer sig om det g lobale miljø, 
mulighed for at spare op og samtidig bidrage til at styrke arbejdet med bevarelse af 
jordens natur. ' 

De penge, du sætter ind på kontoen, kommer til at arbejde for arnfundsgavnlige og 
miljøvenlige projekter som økologisk og biodynamisk jordbrug , naturpleje, skov
rejsning, vandrensning og vedvarende energ i. WWF modtager årl igt fra MERKUR 
et gavebidrag, svarende til l ,5% af indestående på AT URKO TOE . Dette bidrag 
går di rekte til organisationens miljøprojekter. WWF's mangeårige indsats har bl.a. 
reddet en lang række dyrearter fra at blive udryddet. Det gælder f.eks. den 
afrikanske elefant, tigeren i Indien, blåhvalen og isbjø rnen. l takt med de stigende 
problemer overalt på jorden har WWF udviklet sig ti l en miljøorganisation i bred 
forstand. l dag gælder deres indsats også problemer so m klimaforandringer, forurening 
og brugen af sprøjtemidler. 

NATURKONTO er ideel til løbende opsparing , terminsopsparing, reservekapital e lle r op paring til børnene. 
NATURK9NTO er en anfordringskonto, som du uden o mkostninger kan hæve fra en gang om måneden. 

Send et indskud til din nye NATURKONTO sammen ~ A 
med svarkuponen eller ring efter yderligere oplysninger Y 
- Aalborg t lf. 98 10 18 35, København 35 36 72 10. 

MERKUR er Danmarks almennyttige pengeinstitut, hvor k underne har indflydelse ~ 
på, hvad deres penge bliver lånt ud til. 80% af det samlede udlån sker til samfunds- _,.-
gavnlige og nytænkende projekter på baggrund af økonomiske, etisk e og miljømæssige MERKUR 
vurderinger. De sidste 20% er private lån til isæ r boligformål. 

---------------------------- --- ---------- - ---g<--

Svarkupon 
Ja, jeg har besluttet at spare op på en NATURKONTO i MERKUR. 

Indskudsbeløb på kr._ -=-=:-::-;===-=----- vedlægges i check. 

Ind kudsbeløb på kr. er indbetalt via M ER KURS girokonto 8 182027 (mærke! NATURKONTO) 

Jeg ønsker yderligere information om_ NATURKONTO. om_ WWF Verdensnaturfonden. om_ MERKUR. 

Navn: __________________________ _ 

Adresse: _________________ ________ _ 

Post. nr. _ _____ BY-- ------- ----------,.----

Cpr. nr .. _ ___________ Tlf. _____________ _ 

Dato: ______ _ Underskrift _ _________ _ 

Kuponen underskrives og sendes i lukkel kuvert lil : MERKUR, Den Almennytlige Andelskasse: Vejgaard Møllevej 3,Boks 2036,9 100 Aalborg 
eller Jacob Dannefærds Vej 6 B. 1973 Frederiksberg C. Efler få dage vil du modlage cl konlobevis, hvor konlonummer og indskudsbeløb er anført. 
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Forsjden: 
En stigning i temf>erawren i den arkti· 
ske vinter vil fom1indske mængden af 
isdækkede havområder. Det 11il have 
store negative konsekvenser for arkti· 
ske t>a!ledyr som isbjørn og sæl, da et 
isdækket hav et l1elt jundamemalt for 
deres muligheder for at gå f>å jagt efter 
h)·ued)•r. 
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Det mener WWF Verdensnaturfonden: 

En indsats der har givet store 
resultater 
Lad mig begynde med en glædelig nyhed: 
Efter flere år med hastig tilbagegang går det 
nu igen bedre for næsehornene i Afrika. Ved 
en massiv indsats imod krybskytteriet er det 
lykkedes at stoppe den nedadgående spiral, 
og antallet af både h vide og sorte næsehorn 
er nu stabi lt. Mange steder kan man melde 
om ny fremgang. 
. WWF har været med i samtl ige vigtige 
in itiativer til beskyttelse af næsehornene i 
Afrika. Som rådgiver for regeringerne, som 
deltager i videnskabelige netværk eller som 
den organisation, der stod for arbejdet i fel
ten. Det er ikke a lt, der er lykkedes, men det 
meste er. Og det samlede resultat er nok bed
re end de fleste af os turde håbe for nogle år 
siden. Selv om næsehornene er væk alt for 
mange steder i Afrika, ser det nu ud til, at vi 
bar gode muligheder for at bevare dem de 
steder, hvor de fortsat er. I lande som Kenya, 
Zimbabwe, Namibia og Sydafrika er der 
grund til optimisme. 

Med denne udvikl ing kan vi forhåbentlig 
slippe for den pinlige situation at skulle for
tælle vores børn om, hvordan et af verdens 
mest fantastiske dyr, næsehornet, uddøde 
fordi vi ikke gad gøre en indsats. l stedet kan 
vi fortæ lle dem, at vi gjorde noget, og at det 
gav resultater. 

Heldigvis findes der mange af den slags 
positive historier fra WWFs arbejde verden 
over. Det går også bedre for pandaen i Kina 
bare for at nævne et eksempel, der står vores 
hjerte næ r. 

Disse resul tater er vigtige i sig selv, og sam· 
tidig er de inspirerende eksempler på, at 
indsatsen nytter. De giver os mod på at gøre 
endnu mere. 

Dette gåpåmod bar vi konstant brug for. 
Der vil komme 1.'\ye kriser for næsehornet og 
andre af de store dyr. l en ustabil verden med 
fattigdom, befolkningsvækst og væbnede 
konflikter må vi forudse, at opnåede resul ta
ter skal forsvares igen og igen . Og samtidig 

Genererisekretær Kim Carstensen 

tårner nye store udfordringer sig op. For 
eksempel klimaforandringerne som vi fortæl
ler om i dette nummer af Levende Natur. 

Det at vi kan beskytte Afrikas næsehorn 
imod krybskytter, hjælper dem jo ikke imod 
de tørker, der kan blive resultatet af klima
forandringerne i det sydlige Afrika. Det 
hjælper beller ikke de millioner af menne
sker, der kan blive udsat for oversvømmelser, 
storme eller nye sygdomme som følge af 
klimaforandringerne. 

Hvis vi skal mindske klimaforandringerne 
får vi virkelig brug for al vores styrke. Der er 
stærke interesser på spil, og der skal en stor 
og konsekvent indsats til, h vis vi skal opnå 
de nødvendige resultater. Der har vi brug for 
din støtte t il vores globale arbejde · og samti· 
dig har verden brug for din indsats i det dag
lige. Heldigvis er det sidste ikke så svært, læs 
selv de grønne råd på side 19. 

Ps. I sidste nummer lovede jeg, at du denne 
gang ville få vores regnskab og årsberetning 
for det forløbne år. Desværre havde jeg 
glemt, at vi gerne ville give dig et sæt jule
kort sammen med dette blad. Og da der er 
grænser for, hvor meget vi kan sende sam· 
men med bladet, må du desværre have beret· 
n ingen til gode til næste gang. 

WWF · World Wide Fund for Nature· er en privat og uafh æ ngig imernational miljøorganisat ion, som 
arbejder for at løse globale natur- og miljøproblemer. WWF har afdelinger i 30 lande, og W W F Verdens· 
naturfonden er den danske afdeling. Formålet med WWF's arbejde er at bevare naturens mangfold ighed 
(den biologiske diversitet) , at sikre at udnytte lsen af naturens ressourcer sker på en bæredygtig måde og at 
bekæmpe forurening og unødigt forbrug af ressourcer og energi . 
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af et 
Danmark er omgivet 

d eteventyr 

af Nanet Poulsen, joumalist 

En enestående druknet flod
munding. 
Enesrtlende - fo rdi den ikke 

findes magen ti l andre steder på 
Jorden. 

Druknet- fordi den ligger un
der havets overflade. 

Flodmunding - fordi der rent 
faktisk er tale om et landskab, 
der opstod efter den sidste istid, 
da isen smeltede og skurrende 
t rak sig tilbage o p gennem Store
bæ lt. Flodmundingt;n fy lder hele 

1 Kattegat og kæ mpeelven har fået 
det urklingende navn Dana Elv. 

Dette b lev ti l et usædvanligt 
møde mellem verdens stø rste 
brakvandsbassin Østersøen og 
det salte vand fra det åbne hav. 

Og det b lev til begyndelsen på 
et druknet landskab, hvis lige 
ikke er skabt hverken før e ller 
siden noget ancler sted på kloden. 

Store lavvandede områder rundt omkring Danmark 
rummer et spisekammer af usædvanlige dimensioner 
og en lige så usædvanlig mangfoldighed og artsrigdom. 
Vi kan ikke se det, men millionvis af fugle beviser, 
at det er der. 

Der lever så mange forskellige 
an er og i så ufatteligt store 
mængder, at det i vi se af disse 
druknede områder rundt omkring 
Danmark overgår den tropi ke 
regnskov. 

Kom ikke og s ig, at Danmark 
ikke har noget at byde på . 

Det ligger for svømmefødderne 
af os. Det fo rdrer leg med fantasi
en, fo r det er kun synligt for den, 
der kan klare det ko lde vand og 
kan dykke. 

Det kan mange fugle. Som en 
omvendt giraf er svanen et fo r
nemt eksempel på en fugl, der får 
glæde af de eno rme lavvandede 
områder lige ud for kysten . Men 
mange andre fugle er også glim
rende dykkere. Me llemskarven er 
specielt t ilpa~~er danske forho ld 
og findes ikke i større mæ ngder i 
noget anclet land. Sortanden, 
troldanden og mange af de andre 
svømme- og dykænder kan dykke 

.. 
op til 10-20 meter. Det rige le
vende spisekammer under vandet 
har derfor gjort Danmark - sin 
lidenhed til trods- til Europas 
vigtigste område for svømmefugle 
på jagt efte r føde, hvi le og over
vintring. 

Veltilpassede alger 
Danmark ville blive 25% større, 
hvis vi regnede blot de lavvan
clede områder med, der ligger fra 
O til lO meters dybde. Hvis vi gik 
ud til 30 meters dybde, b lev Dan
mark simpelt hen dobbelt så stor. 
Det er denne udbredte og meget 
flade overgang mellem land og 
hav, der er så helt unik . 

l det fascinerende druknede 
lanelskab gemmer ig vidtstrakte 
stenrev, hvor der lever mange 
hundrede algearter. De skifter 
farve efter hvo r dybt vandet er. 
Grønne på det laveste vand, 

brune lidt læ ngere ude og røde 
længst ude på de største dybder. 
Den samme art kan leve mange 
steder- ti lpasningen er utrolig og 
står ikke tilbage for hvad Jorden 
ellers kan byde på af imponerende 
ti lpasning ti l lokale vi lkår hos 
flora og fauna. En enkelt algeart 
lever i mange fo rskellige områ
der, men antager fuldstændigt 
forsketlige former, der kan gøre 
den næsten uigenkendelig, alt 
efter hvor den har slået sig ned . 
Men algerne lever særl ig mang
fo ldigt og artsrigt på de lave vande 
indtil 10-15 meters dybde, ford i 
de her få r mest lys. 

. Kæmpefejltagelser 
Stenrevene opstod, da oprinde
lige kystskrænter blev begravet 
uneler smeltevandet. Og det er 
ikke kun millionvis af fugle, der 
har glæde af det li v, som stenre-

~ 
Sønelliken (Metridiwn senile) 
er et af karakterdyrene pci et 
srenrev. 

~ 

Lige under det danske vands 
overflade gemmer sig store dm k
nede k)•srsl<ræmer. Det er sren
rev, der rummer et unikt spise
kammer for såvel millioner af 
fugle som ligeså mange fisk. 
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vene rummer. Også fisk lægger 
her deres æg, og de lavvandede 
områder er vuggestue for en 
meget stor del af hele den danske 
bestand af f.eks. Ilaelfis k. 

1 Det flade vand svækker bøl-· 
gernes energi. Og derfor bliver 
de fladvandede områder - udover 
al den naturrigdom, de i øvrigt 
rummer · samtidig en naturl ig 
beskyttelse mod kysteros ion. 

Det er noget, man med gru har 
erfaret i visse danske kystområ
der, hvo r man for sen t gjorde sig 
klart, at h vis man sugede ral 
under vand, så fjernede man 
samtidig den "vold", der ho ldt på 
landet over vandet. En voldsom 
kysterosion blev følgen og kan 
måske allerbedst konstateres i 
Åbenrå fjord. 

Et andet skræ mmebillede på 
manglende erkendelse af indbyg
gede sammenhænge i den lav
vandede natur kan man finde i 
Hjarbæk fjord . Noget så smuk 
ligger den der - men den er som 
et kalket lig med en iltløs og 
stendød bund, lugtende og uden 
en brøkdel af det fugleliv, der 
burde høre et sådant område til. 
Et tyst område, der midt i sin 
umiddelbare skønhed, vidner om 
en kæmpefej l ragelse. Fej Irage lsen 
om, at man kan hindre en natur
lig vandudskiftning med en 
dæmning og så i øvrigt tro, at 
naturen fortsætte r som om intet 
var hændt. 

-Det er gro tesk. Det er syge ligt. 
Og jeg b liver helt dårlig, når jeg 

står der og ser pil. noget af Dan- , 
marks smukkeste natur og så ved, 
at under vandet er der intet liv, 
og jeg ser ikke en fugl, beklager 
lek tor Ib Johnsen fra Botanisk 
Institut ved Københavns U niver
sitet. -Man burde bombe den 
dæmning sønder og sammen, 
siger han. 

Værsgo. Det er da klar tale . 
Både Åbenrå fjord og Hjarbæk 

fjo rd er resultater af fort idens 
synder. En af nu tidens solstrå ler 
finder man derimod f.eks. ved 
Knudshoved Odde, hvor man for 
alvor har taget konsekvensen af 
indsigten om, at land og vand 
hæ nger sammen og påv irker hin
anden pil. liv og død. I en igang
værende fredningssag tales der 
ganske enkelt om, at fredningen 
skal omfatte et landskab, der lig
ger under vandet. Det drejer sig 
om et druknet moræne landskab .. 
Med andre o rd: landet ho lder ikke 
op, der hvor vandet begynder. 
Det fo rtsætter under vandet. Og 
erkendelsen af denne sammen
hæng er i øvrigt godt på vej i 
dansk naturforva ltning. 

Så mon ikke stenrevene og 
deres un ikke natur vil blive lig
gende en rum tid endnu til glæde 
for fugle og fisk og menneskers 
drømmeverden? • 

Algerne skifter farve efcer hvor d)•bt 
vand, de lever på • grønalger l>å lav 
d)'bde, bwnalger J>å mellemd)'bder 
og rødalger på de srørsre d)'bder. Men 
der er intet ri l hinder for, en man kan 
finde dem side om side på en hvilken 
som helse d)'bde. 
Algernes ciiJ>asning til de givne natur· 
vilkår er fuldt på højde med verdens 
øvrige og mere kendce eksempler på 
ekstrem ciiJ>asning. 

Søanemoner (her Tealia felina) findes 
ofte på ilård bund. 

De udbreclce lavvandede omrcider, 
der omgiver en s ror del of /)onmark, 
er i virkeligheden er dwkner landskab. 
Et landskob, der druknede, da isen 
trak sig cilbage nordover og lagde store 
k)'Stsrrækninger under vand. Den 
størs re naumigdom i arrer og an ral 
findes i omrciderne mellem O og l O 
mecer vond. 

O-IO m. • /0-20 m. 
20-30 m . • 30-40 m. 

• 40-50 m. • 50-100m. 
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Ekstraordinært kolde vintre. Usædvanligt varme somre. 
Forår der blev væk, før de var begyndt. Oversvømmelser, 
orkaner og andre naturkatastrofer i stort omfang. 

Er klimaforandringerne i gang? spørger mange sig selv på 
baggrund af disse mærkelige oplevelser. 

Svaret er dobbelt. For de varme somre, forsvundne forår, 
kolde vintre og naturkatastroferne er hver for sig ikke 
nødvendigvis udtryk for andet end naturlige variationer. 

Men samlet set ER klimaforandringerne i gang. Og der er 
flere på vej. I løbet af næste århundrede vil hvert eneste 
menneske og dyr på kloden komme til at mærke det i større 
eller mindre omfang. 

Den gode nyhed er, at forandringerne er menneskeskabt. 
Vi mennesker har altså også nøglen til at gøre noget ved 
problemet. 

Den dårlige nyhed er, at nogle forsøger at kaste grus i 
maskineriet ... 

af Lars Georg Jensen, 
Videnskabelig medarbejder i \XI\ Y/F 

S om de står der, uden for et 
mødelokale i Geneve , er de 
strengt taget et umage par, 

diplomaten og advokaten. Diplo
maten af tydelig latinsk oprinde l
se og klædt i velsiddende mørk 
habit fra et af de store europæ-

l iske n~odehuse . Enhver sv iger
mors drøm, og muligvis også dat
terens. Ved siden af diplomaten, 
pegende på en række håndskrev
ne rettelser på det maskinskrevne 
papir, der er genstand fo r den 
fælles opmærksomhed, står advo
katen. Den brummende ameri
kanske accent afslører selv på 
afstand, at han er fra G uds eget 
land. Men har han scoret kassen 
i sin private version af den ame-

ri kanske d røm, er formuen i 
hvert fa ld ikke blevet anvendt på 
ædle tekstiler. Og som han står 
der med e t ansigt præget af ud
posninger og triste nedadbuede 
linjer, forstår man alt for godt, 
hvorfor hans fjender kalder ham 
"dog face". 

Farlig menneskeskabt 
indgriben 
Diplomaten og advokaten har, 
deres forskellighed til trods, en 
fælles sag. Den går ud på at for
purre enhver international aftale, 
der tvinger industrilandene t il at 
reducere deres fo rbrug af de fossi
le brændsler kul , o lie og gas. 
Diplomaten fordi hans hjemland 
og arbejdsgiver Venezuela er stor
eksportør af o lie . Og advokaten 

Nationalpark i farezonen 

Verdens største nationa l
park vil, i fø lge en rap
port som WWF Interna

tional offentliggør om kort tid, 
blive hårdt ramt som følge af 
klimaforandringer. HO\tedårsa
gen til disse - afbræ nding af fos
sile brændstoffer - finder sted 
tusinder af kilometer væk. 

Det drejer sig om Nordøst
grønland, der med sine tyve 
gange Danmarks størrelse, rum
mer alle hovedtyper af a rktisk 
natur: Indlandsis, bjerge , tun
dra, søer, floder, kyststræknin
ger, hav is og pakis. 

Det internationa le klimapa
ne l IPCC forvente r i fø lge rap-

porten, at der a llerede i 2050 vil 
være "betyde lig mindre havis i 
det Arkt iske Ocean" end nu. 

Nationalparken er et vigtigt 
yngleområde fo r pattedyr som 
isbjørn, moskusokse og ringsæl. 
Og også mange fugle som islom, 
bramgås, kortnæbbet gås, edder
fugl og den lille vadefugl sand
løberen ho lder t il i parken. 

Isbjørnen er en af de arter, 
der villide under, at der bliver 
mindre havis. Havisen er ud
gangspunkt fo r såvel ynge l som 
jagt på sæler. 

Samtidig vil en temperatur
stigning i slum ingen af vimeren 
og det tidlige forår udgøre en 

fordi han repræsenterer den ame
rikanske o lieindustri og en række 
andre firmaer, der sætter pris på 
billig og rigelig o lie, kul og gas. 

Den fæ lles trussel mod d iplo
matens og advokatens interes er 
er neelskrevet i Kl imakonventio
nen. Og det er derfo r, de befinder 
sig i Geneve denne fredag i 
marts. Her i FN's europæiske ho
vedkvarter finder neml ig endnu 
en fo rhandlingsrunde sted i den 
Klimakonvention, der er en kon
sekvens af en he lt anclen trussel, 
end den der gælder d iplomaten 
og advokaten: Truslen om klima
forandringer. En trussel, der siden 
1992 har fåer over 150 lande 
med USA og EU i spidsen til at 
tilslutte sig en aftale, der ska l 
"forhindre en farlig menneske
skabt indgriben i klimasystemet". 
Nøglen hertil er at nedbringe ud
ledningerne af de såkaldte driv
husgasser, hvoraf C02 er den 
vigtigste. C02 opstår ved af
brænding af kul , gas og- o lie. 

På nuvæ rende tidspunkt har 
verdens industrialiserede lande -
der står for tre fj erdedele af de 
globale udledninger af C02-
blot fo rpligtet sig til, at de i år 
2000 skal have nedbragt udled
ningerne til det n iveau, det var i 
1990. At det er a lt fo r beskedent 
et mål, hvis man skal "forh indre 
en farlig menneskeskabt indgri
ben i klimasystemet", erkendte 
Klimakonvent ionens unelerskri
vere sidste år på en stor mil jømi
nisterkonfe rence i Berlin . Derfor 
igangs~me man et arbejde, der 
skal føre til, at de samme lande i 
slutningen af 1997 ved et nyt 
ministermøde strammer konven-

fa re for isbjørne og ringsæler: 
De føder deres unger i lommer i 
sneen, som kan bryde sammen, 
hvis sneen smelter fo r t idl igt. 

Ændring af årstidernes ind
træffen kan generelt have fata le 
følger for trækkende havfugle 
og vandrende hvaler i A rkt i . 

tionen op. Målet er en aftale, der 
indebærer, at de industrialiserede 
lande efter årtusindskifte t skal 
begynde at reducere deres udslip 
af C02 yderligere . Hvis det skal 
lykkes, betyder det mindre fo r
brug af o lie, og det er diplomaten 
og advokaten - og med dem tun
ge interesser i o lielandene og 
amerikansk industri - imod. Men 
forhand lerne har et godt kort på 
hånden: Videnskaben. 

Forandringerne er i gang 
... og de fortsætter 
Trods den usikkerhed, der se lv
sagt er forbundet med at fo rudse 
klimatiske ændringer over flere 
hundrede år, er videnskaben · 
nemlig overbevist om, at klimaet 
er under fo randri ng, og at vi 
menneskers handlinger er en del 
af fo rklaringen. 

Denne epokegørende melding 
var bland t konklusionerne, da 
det in ternat ionale klimaekspert
pane l IPCC i december sidste år 
lagde sidste hånd på over 500 si
ders opgøre lse af viden om klima
forandri nger. Rapporten , der har 
været fem år undervejs, er resul
tatet af over 2000 forskeres arbej
de med dcne område, og det epo
kegørende bestod i, at forskerne 
for fø rste gang fastslår den men
ncskelige faktor i klimaforand rin
gerne . Eller som IPCC udtrykker 
det, så anses det nu "usandsyn ligt 
m klimaforandringerne udeluk
kende har en naturl ig årsag". Vi 
mennesker spiller en rolle. Ser 
man nærmere på IPCC's kon klu
sioner, fa lder de i fi re hovedkon
klusioner: 

De befinder sig på rette sted, 
men risikerer, at det bliver på 
det forkerte t idspunkt. Denneel 
kommer de måske t il at mangle 
den føde, der skulle have sikre t 
deres overlevelse i den t id på 
året, hvor føden i forvejen er 
mere end sparsom. 



.... 
l 

Konklusion l: Efter flere tusind 
års stabilt niveau, er atmos
færens indhold af ch·ivhusgasser 
steget 30% siden industrialise· 
ringens begyndelse. Af drivhus
gasserne er det langt overvejende 
C02, der er steget. Men også skov
rydning spiller en rolle. Det l1ænger 
sammen med, at træerotnager 
C02 fra atmosfæren i vækstperio
den. E1· der fæn·e træer, fjernes der 
således mindre C02 fra atmos
færen. 

Konklusion 2: Klimaet hm· for
andret sig over de seneste 100 
år. Siden 1860, hvor syscemariske 
målinger af temperQ[urer begyndte, 
er den globale middeltemJ>erawr 
steget med 0,3-0,6 gmder Celciu.1 
med større regionale udsvinR. Flere 
steder har man observerer en mind· 
skeise i forskellen mellem dag· og 
nattemperaturer. F.eks. har de 1>ar
mere nætter i det nordøstlige USI\ 
forlænget den frostfrie J>eriode med 
gennemsnitlig 11 dage over de sene
ste 30 år. 

Konklusion 3: Klimafomnclrin· 
gem e kan ikke udelukkende 
tilskrives naturlige varicctione1·, 
hvilket peger på en "skelnelig 
me~neskelig indflydelse 'pd det 
globale klima" . Adskillige enkelr
elementer peger på, at oJwarmnin
gen skyldes den forsrærl<ede driv· 
huseffekt, der er et resu/rat af dri1J• 
husgassernes stigning (konl<lusion l). 

Konklusion 4: Yderligere klimu· 
forandringer kan forventes i 
fremtiden. Uden meget betydelige 
reduktioner af de globale udlednin· 
ger af C02, vil den globale middel
temperatur i slutningen af næste 
århundrede være mellem l og 3,5 
grader højere end i dag. Uanset 
hvilken ende af spektret vi befinder 
os i, er der tale om en stigning, som 
vil være den største siden slutningen 
af sidste istid for l O. 000 år siden. 
Og temperaturen vil foresætte med 
at stige yderligere efter år 21 00. 
Blandt mange konsekvenser forven
tes en stig11ing i den globale vand
seand og en øget forekomst af eks
treme vejrforhold. De senere års 
sære vejrforhold herhjemme er ikke 
nødvendigvis tegn på en begyndende 
klimaforandring. Det kan man først 
vide med større sikkerhed om nogle 
år. 

Grus i maskineriet 
Såvidt den "hårde" videnskab. l 
yderligere to bind på sammenlagt 
1.300 sider redegør forskerne i 

-+ 
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Millioner 
af trækfugles 
spisekammer 

er i fare 
Klimaforandringerne vil ændre 

sammensætningen af flora og fauna i Danmark. 
Vadehavet er det måske mest 

markante eksempel på, hvad vi kan miste. 

Flere millioner ænder, gæs 
og vadefugle er afhængige 
af Vadehavet, som stræk

ker sig fra Blåvands Huk i nord 
til Den Helder i Holland i syd. 
l alt 12.000 km2. ,Under deres 
træk mellem ynglepladserne i 
Grønland, Skandinavien , Fin
land og Rusland og vinterkvar
tererne i Vesteuropa og Afrika 
gør fuglene holdt i Vadehavet. 
Det er deres spisekammer. Her 
finder de en helt uundværlig 
rasreplads med masser af føde. 
Svagt skrånende sand flader, 
som konsranr skifter mellem ar 
være enten havbund eller 
land. 

Tidevamlers pulserende ryt
me mellem højvande og lav
vande ro gange i døgnet giver 

rig produktion af 
og et rig· 

påvirke Vadehavet markant. 
De lavvandede sandflader og 
marskengene indenfor vil blive 
reduceret betydeligt, til stor 
skade for det rige fugleliv. Un
der storme vil kysten blive ud· 

betydelig erosion. Langt 

IPCC for hvilke sociale og øko
nomiske konsekven er, klimafor
andringerne må forvenres at få, 
samt en række anvisninger på 
de tekniske muligheder for ar be
grænse drivhusgasudledningerne. 

Og dermed er vi tilbage ved 
diplomaren og advokaten. De 
mener nemlig begge, ar de øko
nomiske konsekvenser for deres 
bagland i dag er vigrigere end 
hvilkensomhelst konsekvens for 
andre i frenu iden. Da diplomaren 
og advokaten afsluttede deres 
samtale den dag i marts, gik 
diplomaten derfor ind til sine 
kolleger fra resren af verden, og 
præsenterede I}Ogle forslag til 
ændringer i mØdereferatet, som 
afspejlede denne inreres~e. Læst 
op fra er maskinskrevet papir 
med håndskrevne noter. 

Resultat: Grus i maskineriet 
men ikke tilstrækkeligt til at 

Klimaforandringer kan gøre omrdder, 
der i dag er frugtbare, til ørken. Trl 
gengæld kan der komme øget nedbør i 
andre regioner. Sammenlagt er det 
umuligt at wrdere konseh·enserne. 
Vi er i gang med et globalt eksperi· 
ment, vi ikke kender de fulde konse
k\.lenSer af, før der er for sent at gøre 
noget ved det. 

toppe processen. I juli i år gav er 
overvældende flenal af verdens 
miljøministre deres politiske op
bakning ril iPCC's konklusioner 
og bekræftede, ar man i decem
ber 1997 i Kyoto i Japan vil ind
gå en aftale, der strammer Klima
konventionen op. Diplomaternes 
forberedelser til K yoro-mødet er i 
gang. Næste stop er Geneve i 
slutningen af februar 1997. Og 
advokaten fra USA skal også nok 
være der. 



IPCC står for 
global enighed 
I PCC - lntergovernmental 

Panel on C limate Cbangc - t•r 
FN's internationale klimat·b 

perrpanel. Det blev nedsat i fa:l
lesskab af World Meteorolog k <t l 
O rganization og FN' s mi ljs1pro· 
gram UNEP i 1988. 

Tilblivelsen af IPCC's mpplll 
ter er en lang proces: Sm~ grup· 
per af eksperter skriver de fy~r"tt• 

udkast t il hvert kapitel. Dt•t sk1·r 
på basis af litteratur offenr l iggJ< 11 t 
i videnskabelige t idsskrift \·r og 
rapporter. Hvert kapitel hliw r 
sendt til en lang række andn· 
eksperter, hvis komment <)ll'l hlr 
ver indarbejder i et nyt udb M. 
Senere får organisationer og 
regeringer lov til at komnw 1111'd 
tekniske kommentarer. Og lll 
sidst godkender regeringsn.•pt; l'' 
em anter linje for linje t'! rcsunw 
kalder "Summary for Poliq• 
Makers". 

I tilblivelsen af lPCC's Scwnd 
Assessment Report medvirketk 
mere end 2.000 eksperter fra hck-

w nk-n. Den færdige rapport 
rt·pr.t·wntcrer intet mindre end 
dl·n globale konsensus om klima
for.mdrmger. 

Dl'll n t• s0gcn efter konsensus 
h.u v;n et en torn i øjet på nogle. 
Dt•t gælder f.eks. et mindretal af 
for sk\·rt' - også danske - som har 
udvrklet klimateorier, der afviger 
fr .t howdstrømmen. De fore-
ti .t·kka deres teorier t il offentlig 
dtskus\lon i medierne fremfor at 
hl t w vurderet af fagfæller. IPCC 
h.u ogs~ været kritiseret af for
' h •rt' med t ilknytning til kul- og 
olrt·mdustrien. Afbrænding af 
kul og olie er som bekendt blandt 
hnvcd~rsagerne til klimaforan
dtmgcr. 

h 11 rt•geringer og beslutn ings-
t .tf,(\' t <: er lPCC er gave: Fremfor 
.11 "kull t• vurdere hvilke forskere, 
d1·r hM ret, får de en global vi
dcn,k;~hclig enigbed serveret, 
som dt• kan handle ud fra. Derfor 
\ t0tt t•r WWF arbejder i IPCC. 
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DetgørWWF: 
K limaforandringer er et af 

WWF Internationals 
særlige indsatsområder i 

de kommende to år. 
WWF' s klimakampagne bar 

tre målsætninger: 

• At de industrialiserede lande i 
regi af Klimakonventionen for
pligter sig .til at nedbringe de
res C02-udledninger med 20% 
i 2005 set i forbold til niveauet 
i 1990. 

• Indførelse af energieffektive 
teknologier i Kina, Indien og 
Central- Østeuropa. 

• Udpegning af de arter og øko
systemer, som er mest sårbare 
overfor kl imaforandringer, og 
udvikling af strategier fo r deres 
bevarelse under klimaforan
dringer. 
Målsætningerne søges opnået 

gennem en lang række aktivite
ter, som iværksættes over de 
næste to år. Aktiviteterne varie
rer fra deltagelse i forhandlinger-

ne i regi af Klimakonventionen 
t il konkrete projekter i Kina, 
Rusland og Østeuropa og igang
sættelse af forskning og presse
relaterede begivenheder i USA 
og Europa. 

WWF Verdensnaturfonden i 
Danmark er en akt iv del af kam
pagnen. Bl.a. følger vi forhand
lingerne i Klimakonventionen 
som medlem af den danske dele
gation med status af rådgiver for 
regeringen. Der sker på vegne af 
92-gruppen - et samarbejde mel
lem danske miljø- og udviklings
organisationer, som WWF er 
sekretariat for. 

Desuden planlægger WWF i 
øjeblikket en såkaldt "Rund
bordssamtale" om klimaforan
dringer mellem en række udvalg
te miljømin istre, eksperter og 
repræsentanter for store europæ
iske industrivirksomheder. Rund
bordssamtalen forventes at finde 
sted i København den 20. januar 
1997. • 

Malaria i Malaga 
Hvad har klimaforandringer og malaria med hinanden at 

gøre? Desværre en hel de l. De t fas tsli\r Verdenssundheds
organisationen W HO i en rappon , som organ isationen 

offentliggjorde i sommeren 1996. Sammen med et studie, som 
WWF har fået udført på det amerikanske "H arva rd Center fo r 
Health and tbe G lobal Environment" kaster WHO dermed lys 
over en hidt ilundervurderet konsekvens af klimaforandringer: 
Effekter på menneskets helbred . 

Rapporterne understreger, at infektionssygdommes udbredelse er 
stærkt påvirket af ændringer i klimaet, f.eks. af en temperatur
stigning. Er af de mest skræ mmende eksempler herpå er udbredel
sen af malaria, der i dag er kendt som en tropisk sygdom, men h vis 

udbredelse fremover frygtes udvidet t il nordtigere breddegrader. 
Det skyldes, at de malariamyg, der bærer på smitten, fremover vil 
kunne overleve i områder, hvor de ikke findes i dag. 

Konkret forventes på verdensplan 50-80 millioner ekstra malaria
smittede årligt i bl.a. Spanien , Italien, Portugal, Grækenland, 
Australien og USA - områder der i dag enten ikke eller kun i 
stærkt begrænset omfang kender til malaria. 

Andre helbredsmæssige konsekvenser af klimaforandringer om
fatter bedebølge-relaterede dødsfa ld, særligt i byer, hvor kombina
t ionen med luftforurening kan være en særlig farlig cocktail. Et 
varmere og fugtigere klima forventes også at lede til højere kon
centrationer af pollen og sporer, som forårsager astma og allergi. 

K 
J 
~ 

~------------------------------------~------~J 
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Verdens giftigste dyr 
Tekst: Sten Lundberg, WWF i Sverige 

Oversættelse: Else Eriksen 
Afsnit om Danmark og boks: Bentjørgensen 

Farligst af alle slanger, raipanan 

G iftig, giftigere, gift igst. Til alle tider har mennesket været bange 
for giftige dyr, men samtidig også været fascineret af dem. 
Blandt slanger, øgler, skorpioner, gopler og fisk findes der aner, 

som er dødeligt gift ige, og det spørgsmål, der hyppigst stilles, er: Hvilker 
dyr er det mest giftige? A llerede nu kan vi afsløre, ar det er Phyllobares 
terribil is - eller "Den Skrækkelige" -som helt sikken indtager første
pladsen. G iften fra et eneste individ kan så nemt som ingenting dræ be 
10 mennesker, og alligevel bruger dyret blo t sin gift som forsvar - og der 
skaffer sig giften gennem føden ! 

G iftige dyrearter findes overalt på jorden undtagen i de a llerkoldeste 
egne, og der er to grunde til, at et dyr er giftigt. Den ene ~r fo r at skaffe 
sig føden. For eksempel dræber giftslanger og edderkopper deres bytte 
ved hjæ lp af giften. Den anden grund er helt enkelt at bruge giften som 
forsvar mod angribere. Der er i den sidste kategori, blandt frøerne endda, 
vi skal finde "Den Skræ kkelige". 

G iftige dyrean er finder vi før t og fremmest blandt slanger, frøer, 
øgler, fisk og edderkopper. Det er imidlert id ikke de giftigsre arter, der 
dræber flest mennesker. Det skyldes blandt andet, ar de giftigste slanger 
lever i så ufremkommelige områder, at de meget sjældent kommer i 
kontakt med mennesker. 

Den giftigste slange 
A ustralien er et sandt Eldorado for gifts langer. To trediedele af a lle 
slanger på der australske kon tinent er giftige. Af disse er en fjerdedel, 
mind r 16 -arrer, dødelige. Den farl igste af alle er raipanen (Oxyuranus 
microlepidotus), en gi f: nog, om kan blive over tre meter lang og så ryk 
om en mandsarm. G ifren er utrolig kraftig og ti lmed dobbeltvirkende: 

Dels lammer den åndedrætsorganerne, og dels ødelægger den de røde 
blodlegemer. 

Kobraer, som først og fremmest findes i Asien, er ikke ligeså gi ft ige, 
men eftersom de ofre lever i rismarker og andre opdyrkede områder, 
"kolliderer" de ofte med mennesker. Det koster 30-40.000 mennesker 
livet hvert år. 

Hvem er så "Den Skrækkelige"? Jo, det er en lille fa rvestrålende frø, 
som lever i Syd- og Mellemamerikas regnskove. Pi legiftfrøens gift er så 
kraftig, ar 0,000 l gram er nok til ar dræbe er menneske. 

"Rør mig ikke" 
Pilegiftfrøen fineles i mange smukke farver - ingen camouflage her - og 
det er netop meningen. En klart lysende advarselslampe i naturen: Rør 



mig ikke, det er farligt at spise mig1 Giften, batrachotoxin, som findes i 
frøens hudsekret, producerer den ikke selv. Den indtager giften i små 
mængder via føden. 

At pilegiftfrøens forsvar virker ganske udma:rket, viser sig ved, at den 
lægger betydeligt færre æg end andre frøan er. j o nere, der overlever, 
desto færre unger er der brug for at udklække. Og navnet ? Ja, det har 
den selvfølgelig fået, fo rdi indianerne i regnskoven siden tidernes mor
gen har gnedet deres pilespidser mod huden af de indfangede frøer for 
at få større udbytte af jagten med pusterø r. 

Den sorte enke 
En anden gruppe arter, der benytter sig af gift , c.: r edderkopperne, hvor 
den mest kendte er den sorte enke (slægten LmrodecLUs). Den er gan
ske lille, men forveksles ofte med den stør re og na.:rmest hanniøse ta
rantel. Enkens bid dræber seks ud af hundrede mennesker, der er blevet 
bidt, og for de overlevende tager helbred~· ben mege t lang tid. Den sorte 
enke findes i det meste af verden, dog ikke p~ vore breddegrader. Den 
giftigste af alle edderkopper er en hrnsiliansk edderkop af slægten 
Phoneutria, hvis gift er 15 gange krnftigcr·~· end for eksempel klapper
slangens. 

Et par øgler, som man bør undgll, er gilaøglen (llemoderma suspec
tum) og skorpiongiftøgle n (Il. horrid um). Begge lever i tørre ørkenom
råder på det nordamerikanske ko n t im·nt , og l k-res gift er en nervegift, 

-+ 

Indianeme gnider deres t>ilesflithcr 
mod J>ilegi[tfrøens hud for ar f d. srtm·c 
udbyile af jagren. 
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Gilaøglens bid udsondrer en 
nervegift, som dræber hver fjerde 
J>erson, der bliver bidt af den. 
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som er så stærk, at den dræber hve rt fjerde menneske der bliver bidt. 
"Heldet i uhe ldet" er så, at øglernes giftapparat ikke er så effektivt som 
f.eks. slangernes, der har giftkanaler i tænderne. Giftøglerne har i ste
det åbne furer i tænderne, hvor giften pibler frem. Det værste er dog, 
at der endnu ikke findes nogen modgift. 

Den sidste lanellevende gruppe af giftige dyr, vi i dCJme sammenhæng 
skal beskæftige os med, er skorpionerne. De findes også i alle verdens
dele med flere hundrede forskellige arrer og forskellige grader af giftig
hed. De europæiske skorpioner af arten Buthus occitanus giver ubeha
gelige stik med brodden, mens den samme art i Afrika giver dødelige 
stik. En registrering omkring århundredeskiftet i en delstat i Mexico 
opgiver l 719 dødsfa ld over en 20-års periode. 

Død i løbet af ti minutter 
Selv i havene findes der rigtig giftige jægere. Man skal he lst undgå en 
havhveps (Chironex fleckeri), når man ligger og svømmer rundt i van
det ved A ustralien. Trods sin ringe størrelse med en højde på ca. 20 cm 
er denne bægergople livsfarlig. Bliver man ramt af dens tentakler over 
store dele af kroppen, kan man dø i løbet af ti minutter! 

Der findes også giftige fisk: Dragefisk, skorpionfisk og kuglefisk har 
giftige finner, men det er nemt nok at undgå fiskene, men de svømmer. 
Det er straks værre, når man går barfodet rundt mellem koral revene. Er 
uheldet ude, kan man komme til at træde på en stenfisk ( Synanceja 
verrucosa). Den er brun og knudre t og fo rsøger at beskytte sig ved at 

Dragefisk 

ligge stille og falde sammen med omgivelserne. Stenfiskens gift er også 
dobbeltvirkende og påvirker dels nervesystemet og dels de røde blodle
gemer. Smerten efter et stik er uudholdelig og medfører ofte døden. 
Selv om det lykkes at undgå en smertefuld død, kan man blive ramt af 
koldbrand, som ofte fører til amputat ion af benet. 

Skal man så være bange for d isse dyr? Egentlig ikke. Med så meget 
gift i en artikel kan det måske fo rekomme dødsensfa rligt at begive sig 
ud i naturen. Sådan er det naturligv is ikke. Ingen giftige dyr er målbe
vidst ude efter os mennesker. Et bid eller stik sker alt id i selvfo rsvar. A l
mindelig forsigtighed, som fo r eksempel at vende skoene, inden man ta
ger dem på, samt lid t sund fo rnuft er nok t il ar undgå ubehagelige over
raskelser. 

Danmarks giftigste 
Ingen af de giftige dyr på "top-ti-listen" findes i Danmark. 

Men hvad er så det g iftigste, man kan møde i den danske natur? 
På land har vi na turl igvis hugormen, selv om et hugormebid normalt 
ikke er livsfarligt. 

Fjæsingens g iftige pigge e r noget, man skal passe på. Fisken ligger 
nedgravet i sandet, så man risikerer uforvarende at træde på den , og det 
kan blive en ubehagelig oplevelse. I piggene findes nemlig en gift, som 
altid medfører svære smerter og underriden kramper. Brændegoplen er 
en anden an , man ikke skal spøge med. Hvis man kommer i berøring 
med dens lange tråde, risikerer man ubehage lige forbrændinger. 

Edderkopper behøver man ikke at være bange for i Danmark. Kun 
to af dem kan bide gennem h uden, og ingen af dem•ptejer at komme i 
nærkontakt med mennesker. Det er vandedderkoppen og den store 
Dolomedes-edderkop, hvis bid kan være temme lig smertefuldt. Ellers 
er det bierne og gedehamsene, der volder de største proble mer he r i 
landet. Det er ikke stærke gifte, de råder over, men nogle mennesker 
er overfølsomme over for dem, og så kan et stik være meget a lvorligt. 

-+ 
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4.000 store dejlige besværlige tigre 
Indien går foran den øvrige verden i forsøget på at gennemføre 

en helt ny fredningsstrategi. 
Den skal give plads til både de besværlige tigre og de mennesker, 

som også har krav på at være der. 

af Charlotte H indø, joumalist 

Indien gør et stort arbejde for at 
bevare de skønsmæssigt 4.000 tilbage· 
værende tigre i landet. Langt de fleste 
tigre lever i kæmpestore skovreserva· 
ter. Som noget nyt er man nu for 
alvor begyndt at samarbejde med 
lokalbefolkningen omkring disse 
reservater, bl.a. ved zoneopdeling af 
arealerne og ved at oplyse lokalbe· 

folkningen om, at tigeren er et uund· 
værligt led i den samlede fødekæde. 

• Det kræver både information og 
den fornødne fødevarehjælp i en vis 
periode. Men vi håber, at lokalbefolk· 
ningen på denne måde bliver "ven· 
ner af sagen". Det vil gøre chancerne 
for at redde tigeren meget større, 
sagde WWF-Indiens generalsekretær, 
Samar Singh, under et nyligt besøg i 
Danmark. 
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T o trccljedclc af verdens tigre lever i Indien. Tigeren er, hvad bio
logerne kalder "et besværligt dyr" - imponerende at skue, men 
ikke just et elskværdigt dyr. Det kan dræbe mennesker og kvæg, 

det skaber frygt i lokalbefo lkningen, og det virker ikke umiddelbart 
logisk, at den indiske landbefolkning kan få et venligere syn på tigeren 
og samarbejde om dens bevarelse. 

Det er ikke desto mindre, hvad de seneste års bestræbelser går ud på : 
At skabe en helhedsforståelse for a lle c lementer i økosystemet og føde
kæden. Det være sig tigre, landbrugsjord, vegetation, drikkevand m.m. 

For 25 år siden faldt antallet af tigre i Indien drastisk, skønsmæssigt 
ti l det ha lve. S iden har der været gjort en lang række tiltag fo r at bevare 
de - anslået- 4.000 tilbageværende tigre. Den seneste metode, som har 
stor imernational bevågenhed, har nu været praktiseret et par år. Den 
går ud .på at samarbejde med den lokalbefo lkning, der bor op ad tiger
reservaterne, om en samlet naturbevarelse, hvoraf t igrene er en vigtig 
faktor, ~1en ikke den eneste. 

Samar Singlt:- Ht•is du skal mobilisere 
lokal sume for denne sag, er lokalbe
folkningen nødt til at blive motiveret 
til at bidrage til disse bestræbelser. Og 
det kan du kun, !t vis de samtidig også 
drager fordel af det i deres livsfornø
denheder. 

Plads til alle 
Naturbevarelse af de kæ mpestOre skovområder, der er udlagt til tiger
reservater - og her taler vi om flere hundrede kvadratkilometer - samt 
zoneopdeling af arealerne udenfo r reservaterne giver plads til både 
mennesker og dyr. Zoneopdelingen len er det voldsomme udefrakom
mende pres på skovområderne. lløhet af de sidsLe 251\r er Indiens 
befolkning storr set fordoble t, s;' age rdyrkning og gm:~ning~onuåder 
gør deres indhug i tigerre ·ervacerne. 

Men det er ikke kun tigrene, der skal have en hja.:lpende hånd i dette 
projekt. Det handler også om at forhindre ovcrgræsning, alL for inLensivt 
jordbrug, drikkevand der er forurenet af pesticider, jorderosion og om
dannelse af landbrugsjord til vandreklitter og uoprettelig ø rkendanne lse. 

Det er de skader på naturen og på landbrugsjorden, som zone-opde
lingen bl. a. forsøge r at imødekomme. Denne måde at gribe naturbeva
relse an på, fø lges som sagt med stor interesse i mange andre lande. De 
indiske erfaringer, som vil vise sig i løbet af de næste få år, kan blive af 
afgørende betydning for, hvorelan man kan håndtere tilsvarende situati
oner omkring reservater andre steder på kloden. 

Indira Gandhi og Projekt Tiger 
Et groft skøn siger, at der vedårhundredskiftet var omkring 100.000 
tigre i Indien, fortæller Samar S ingh. Men i første halvdel af dette 
århundrede var der en kritikløs og planløs jagt på tigre - bl.a. på grund 
af illegal handel med tigerskind. 

- Resultatet var, at tigerbestanden var faldet til ca. 2.000 i slutningen 
af SO'erne og begyndelsen af 60'erne. Det vakte stor bekymring i både 
Indien og det internationale samfund. 

- 1969 blev vendepunktet. Da ho ldt IUCN (World Conservarien 
Union) sin lO. genera lfo rsamling i Indien. Efterfølgende blev det 
besluttet at oprette WWF-Inclicn samt at sende en kraftig appel ti l 
premierminister lndira Ganclh i, om at der blev gjort en særlig indsats 
for at beskytte tigrene . Som resultat heraf blev Projekt Tiger undfanget 
og projektet sat i værk i 1972. lnclira Ganclhi var uden tv ivl sjælen i 
foretagendet, og i løbet af de næste 10 år blev der bl.a. opretret 21 
tigerreservater. Det blev anslået, at tigerbestanden i den periode steg 
fra 2.000 til 4.000. 

Første fase af Projekt Tiger blev bakket kraftigt op, også økonomisk, 
af WWF International og af den indiske regering. Ikke blot centralrege
ringen, men også af delstaterne, som har forvaltningsansvaret for skove
ne og bestyrer de beskyttede områder. 

Da lndira Gandhi blev myrdet, g ik den centrale styring af projektet 
mere eller mindre i opløsning. En kort periode viste hendes søn, Rad j i v 
Gandhi, imeresse for sagen, men han fik hurtigt nok at se t il med sine 
egne po litiske pro blemer. 

Det sidste par år har været temmelig turbulente for Projekt Tiger, 
fordi rammerne har ændret sig vo ldsomt. Nu er projekter stort set over
raget af private organisationer. 

Tigerknogler som folkemedicin 
Indere går pr. defin ition ikke på jagt. Tidligere var der nogen sports jagt, 
men det blev forbudt for 25 år siden. 

Det helt store problem i dag er krybskytteri og illegal handel over 
landegrænserne. Tidligere var det de smukke, stribede skind, der var 
bud efter. Da skindene for ca. IO år siden ikke læ ngere var populære at 
eje, fandt de illegale handlere et nyt profitabelt salgsobjekt: Tigerknog
ler og andre de le af tigeren, som er stærkt efterspurgte i Fjernøsten, 
spec ielt Kina, hvor de bruges i folkemcclicinen. Eksempelvis tillægges 
penisknoglen fra en tiger en nærmest mirakuløs virkn ing på po tensen. 

Zone-opdeling med "hands-off" 
På grund af befolkningseksplosionen i Indien, er situationen generelt 
meget mere dramatisk, end da man etablerede projektet. Befolkningen 
skal have mad, og det går ud over tigerrcscrvatcrne, som mange steder 
henligger som små grønne "øer" uden de nødvend ige korridorer, som 
sikrer genetisk udveksling. Hvis tigrene i et reservat iso leres fra andre 
reservater, kommer der indavl, og bestanden uddør. 

Det er det ene problem. Det andet er, som tidligere nævnt, faren ved 
overdyrkning med brug af pesticider og gradvis ødelæggelse af al vege
tation i området. D.v.s. hele økosystemet- hele fødekæden- for både 
mennesker og dyr er voldsomt truet. 

De nye tiltag går ud på at etablere zoner med Iwer deres formål. 
- Bestræbelserne går på at have et kcrncområdc, som på ingen måde 

hl iver fo rstyrret- e t "hands off-områdc", siger Samar Singh. Her kan 
1 ign:nc leve i fred og ro. Her er der føde til dem. Her kan de yngle o .s.v. 
Og da de er sky dyr, v il de holde sig derinde. 

O mkring dcnc kerncområde skulle være et buffer-område, altså 
gm:nsczoner, hvor man må to lerere nogen aktivitet og fo rstyrrelse, 
f.eks. afskydning af hjorte o .l. , som man kan spise. D.v.s. man høster 
af det overskud, der kommer fra kerneområder. Uden om denne buffer
zone må man have en ekstra-buffer, hvor andre aktiviteter kan finde 
sted -aktiviteter, som ikke skader den buffer, den støder op t il. Og aller
yderst kommer de områder, som er helt og ho ldent på lokalbefolknin
gens vi l kår. 

Tigrene har en pris 
G rundprincippet er, at det ikke nytter noget at tro, man kan bo overalt 
og være overalt, hvis man vil sikre farlige og besværlige c lementer som 
f.eks. tigre. De skal have nogle områder, de kan eksistere i. Og landbe
folkningen er nødt til at lære nye og bæredygtige dyrkn ingsmetoder. 

- Det ene kan ikke undvære det andet, siger Samar S ingh. Derfor 
kalder jeg det landskabsplan lægning. Med zoneopdelingen har du nogle 
områder, som er integreret i h inanden, har fo rbindelse med hinanden 
og bidrager til hinanden. Den ideelle situation fineles ikke, men som 
koncept er det OK. Og det kan man så variere a lt efter hvilket område, 
man arbejder i. 

- Hvis man ønsker at øge fødevareproduk t ionen, må man finde nye 
metoder, siger Samar Singh. Hver gang mennesker har prøvet at gribe 
ind i naturen fo r at få nogle hurtige resultater, har man a ltid kun set 
på det ene aspekt og ikke på det anclet-og så har de dårlige resultater 
givet sig udslag efter et stykke tid . Disse aspekter og pointer inddrager 
vi konstant i vores argumenter for at bevare naturen. 



Tidligere levede der tigre i kæm
pestOJ·e områder så vidt omkring 
som: Nord for Det kaspiske Hav, 
over stort set hele I n d i en, i det 
meste af Indonesien, over hele 
Sydøstasien, i Kina og helt op t il 
Sibirien . 
· I dag er langt de fleste udryd

det. Udover den bengalske tiger 
(også kaldet den indiske t iger e l
ler kongetigeren), er der kun fire 
racer tilbage: Sumatra-tigeren, 
den indokinesiske tiger (i b l.a. 
Malaysia), den sibiriske tiger og 
den kinesiske tiger. Og nogle af 
d isse er yderst truede. 

Præcis hvor mange tigre, der 
er tilbage i verden, er Lunuligt at 
sige. Kun i Indien har man lavet 
noget, der nærmer sig en regel
mæssig optæll ing, hovedsage lig 
på baggrund af det antal tigre, 
der bor i reservaterne. De, der 
bor udenfor, er af gode grunde 
ikke til at holde tal på. 

Det skønnes, at der i dag er 
6.000 tigre tilbage i hele verden • 
heraf de 4.000 i Indien. 

Der fineles ikke nogen v ielen
skabe lig fastsættelse af, hvor stor 
den optimale t igerbestand i Ineli
en bør være. Det kan simpelthen 
ikke lade sig gøre i så stort et 
land som Indien. Men ved at kig
ge på særskilte områder, kan man 
måske nå frem til nogle konklu
sioner om, at bestemte områder 
kan ru mme et vist antal tigre. 
Men f01:eløbig giver den nuvæ
rende situation rigelig anledning 
til bekymring, og derfor koiKen
trerer man sig om at sikre, at 
antallet af tigre ikke falder. 

Med jævne mellemrum kom
mer der meldinger fra Indien om, 
at nu er der skudt så og så mange 
"manddræbere", som har overfal
det mennesker og kvæg. Og det 
er en populær og næsten uudryd
delig "gyserhistorie", at når fø rst 
en t iger har smagt menneske
blod, kan den ikke stoppe igen. 
Faktum er, at de t igre, der for
lader deres territorium og går t il 
angreb på mennesker, i langt de 
fleste tilfælde er syge, sårede eller 
alderdomssvækkecle, så de ikke 
kan skaffe sig føde på normal 
t igerv is. Det forekommer natur
ligvis, at man er nødt til at skyde 
sådan en man-eater. Men som 
hovedregel indfanger man dem 
og anbringer dem i zoologiske 
have,:. • 



På indkøb 
til jul: 
De fire bedste 
• Ublegede julekort, der er m;cr

ket med f.eks. det Nordiske 
Svanemærke. Spørg forhand
leren. 

• Julegaveide: Økologisk tØj til 
venner og familie 
Cocwn Country • 
tlf. 7462 4342 
Eco Best in Town • 
tlf. 4921 2151 
Nawra Ecowear Organic • 
tlf. 4576 0088 
O rganic Pure Cocwn • 
tlf. 4233 7648 
Ecotwn ( Urtekram) • 
tlf. 9854 2288 
Green Cocwn Organic/ 
Sustainable - tlf. 971 S 441 l 
TINTA • tlf. 8626 2379 

• PVC-frit legetøj, som kan t~le 
lidt af hvert, f.eks. legetøj af 
træ , gummi, polyolefiner· plast. 
Kvalitet og miljø leger godt 
sammen! 

• Kravlenisser, pynt t il juledeko· 
rationer og andet julepynt, lkr 
kan gemmes og bruges år efter 
år. 

De fire værste 
• Julegaver med PVC, f.eks. lege· 

tØj til børn og dyr, regntØj, 
rasker, badeforhæng og persien
ner. 

• Julekort med indbygget musik. 
Det er sjældent muligt at se, 
om batterier indeholder kvik
sølv. l givet fa ld må julehilse 
nen betragtes som miljøfarligt 
affa ld ... 

• Engangspynr af skinnende 
meta l, f.eks. lametta, som kan 
indeholde store mængder 
tungmetal. 

• A luminiumsindpakningspapir 
skinner flor, men bruger unø
dige ressourcer. 
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Glædelig jul 

Grønjul 
Økologiske juletræer 
Der bruges hvert år mange tons 
kunstgødning, for at gøre jule-
t m:cr ekstra grønne. Sprøjtemid
ler bruges mod ukrudt og andre 
"gt·ncrende" vækster. 

Mere miljøvenlige alternativer 
1·r økologiske juletræer. 
• København: "Økologiske 

Igangsættere" sælger jule rræer 
fra: Guldbergsgade 4-6/Nørre 
Alle 7 fra d. 15-24. december. 
Tlf.: 3135 3540. 

e Frederiksberg, Kbh.: De skov
brugsstuderende ved Landbo
højskolen sælger økologiske 
træer fra T horvaldsensvej 
nr. 57 · alle weekender i 
tlecember. 

• Tybjerg ved Herlufmagle 
tlf. : 5764 2111. 

e l l iammel tlf.: 8696 0260. 
• Dt·n Økologiske have i Odder 

sælger også juletræer i week
l'nden 14-15. december, 
tlf.: 8654 5400. 

• l Odense sælges der højst 
sandsynligt juletræer på Vin· 
tappertorvet d. 14. december. 
Ring og hør på tlf.: 6614 3348. 

Køb økologiske varer 
• Køb så vidt muligt økologiske 

varer t il julemaden. 
• Kig efter der statskontrollerede 

røde "Ø-mærke". 

Spar på energien 
• O ptø den frosne and, gås eller 

flæskesteg i køleskabet 1-2 
dage før den skal i ovnen. 

• Lad ikke stegen svede i timevis 
i ovnen. En steg på 2 kg kan 
nøjes med ca. 2 timer ved 
200°C. 

• Spar mere energi, og sæt even
tuelt and og flæskesteg i ovnen 
sammen. 

e Tag risengrøden af kogepladen 
efter 20 minutter, og lad den 
koge færdig i en "høkasse" eller 
under dynen i en times tid. 

Klima-
forandringer 
~ når hverdagens 
energifråds har global 
betydning 
Det er de små ting i hverdagen · 
fingeren på kontakten, foden på 
gaspedalen og trøjen i tØrretum· 
bleren · der er med til at forøge 
den naturlige drivhuseffekt. Så 
derfor: 

l . Reducer forbruget af 
elektricitet 
• Hårde hvidevarer står for ho

vedparten af husholdningernes 
el-forbrug. Ved køb af nyt · se 
da efter produkter med energi
mærke A eller B, som har det 
laveste energiforbrug. 

• Vær opmærksom på, ar elek
triske apparater kan have er 
forholdsvist høj r energiforbrug 
ved stand-by. En T V-dekoder 
bruger f.eks. ca. 260 kWh om 
året - det svarer til ca. 300 kr 
på e l-regningen. 

• Brug elsparepærer i hjemmet. 
• Tjek ar køleskab og fryser står 

på henholdsvis + 5 C og -18 C. 
• Brug tørretumbler, opvaske- og 

vaskemaskine med omtanke: 
Kun i det omfang det er nød
vendigt. Fyld helt op og sænk 
temperaturen. 

Køkkenet • en kilde til 
hverdagens små drivhus· 
effekter 
Halvdelen af familiens samlede 
el-forbrug sker i køkkener, og her 
bruges ca. en fjerdedel alene på 
madlavning. 

Gaskomfurer belaster miljøet 
mindre end el-komfurer. 

Men der er til gengæld ikke 
den store forskel i energiforbruget 
på el-komfurer med forskellige 
typer af kogeplader. Det handler 
derfor om at ændre vaner - der er 
op til 30% energi at spare: 

• Sørg fo r at grydens bund er 
plan . Hvis bunden er buet, bli
ver el-forbruget 50% større. 

• Kog alt id med et tætsluttende 
låg · det neelsætter energifor
bruget til ca. en tredjedel. 

• Kog med så lidt vand i gryden 
som overhovedet muligt. 

• Udnyt kogepladens eftervarme. 
• Ved brug af mikrobølgeovn i 

stedet fo r den traditionelle ovn 
kan der spares op til 75% af 
energiforbruget. 

e Ved at riste brød på en brød
rister frem for i ovnen kan der 
spares op til 90% energi. 

2. Kør mindre og bedre bil 
l Danmark bidrager biler med 
ca. I l mil!. tons C02 om årer. 

Der er ingen tvivl om, at 
cyklen er der mest miljøvenlige 
al ternativ. Ved at rage cyklen 
bare en gang imellem kan man 
væ re med til at nedsætte drivhus
effekten. 

• Begræns omfanget af korte 
ture - overvej ar tage bus/tog 
eller cykel hvor det er mul igt. 
Mororen forurener mere de 
første 2-3 min., hvor den er 
kold. 

• Vent med at starte motoren 
til a lle er klar. 

• Hvis bilen har en manuel 
choker, skub den da ind så 
hurtigt som muligt. 

• Drop romgang og sluk motoren, 
når bilen venter. 

• Kør ikke med unødig vind
modstand: Luk vinduerne -
også soltaget, der kan nedsætte 
benzinforbruger med 5%. Fjern 
ragbagagebærer og bagageboks, 
når de ikke bruges - det kan 
nedsætte benzinforbruget med 
10-20%. 

GRØN INFORMATION • 
RING 33 13 66 88 

G RØN INFO RMATION er et 
uafhængigt informationscenter 
om forbrug og miljø. Centeret 
giver gode råd om, hvordan h ver
dagen gøres mere miljøvenlig. 

Det er grat is at benytte cente
rets service. 
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Byd på en 
original! 

WWF 

De originale akvareller til ~rets 

WWF-julekort sælges for højeste 
butl. Ophavsmanden til værker
ne, kunsmeren Bent Nielsen, har 
personligt s ignerer originalerne 
og stillet dem til rådighed for en 
"auktion" til fordel for WWF 
Verdensnaturfondcn. 

Budene starter ved J 000 kr. 
Ø nsker du at byde på en af akva
rellerne, sender du os blot er brev 
med oplysning om navn, adresse 
og telefonnummer, h vor meget 
du vil byde samt hvilket af moti
verne, dit bud gælder (egern = 

motiv nr. l , halemejser = mOtiv 
nr. 2, troldænder =motiv nr. 3). 
De tre højestbydende f~r besked 
inden 15. januar 1997. 

Der er også mulighed for ar 
købe ekstra julekort- så læ nge 
lager haves. Pri en er 30 kr. pr. 
sæt a 3 kort + 8 kr. ti l porto og 
ekspedition. Ring og bestil på 
tlf. 35 36 44 05. • 

Naturmærket 
1996 
" imponerende 
indsamlings" 
resultat 
"Koralrevets forunderlige ver
den" var motiver for årets natur
mærke. Rigtig mange af W W F's 
medlemmer og støtter har syntes 
om mærkerne, fo r vi modtog 
bidrag på i air næsten 3/4 million 
kr. i forbindelse med ud endelsen 
af Naturmærket i foråret, og der
med er der sat ny rekord. Tusind 
tak til de mange, der gav et 
bidrag! • 

Tak til 
fotografer 
Mange mennesker støtter arbej
der med Levende Natur ved ar 
stille arbejde til rådighed på 
vilkår, der er meger gunstige for 
W W F. 

Der er dog to, som fortjener at 

Penge til frøer 
WWF har g ivet 100.000 kr. 
ti l ar forbedre forholdene for 
truede padder i Danmark. 
Pengene er givet til etablering 
af nye levesteder for klokkefrø 
p~ Enø og løvfrø p~ Sydsjæl
land. 

blive fremhævet særligt. Det er 
to professionelle og meget dygtige 
fotografer, Kristian Krogh og 
Lone Eg Nissen. Kristian Krogh 
Fotografi arbejder vqdcrlagsfrir 
for Levende Natur og Lone Eg 
Nissen har stillet er arkiv af 
meget fine naturbilleder frir til 
rådighed for os. 

Mange tak for det. • 

'1\.ktion Panda" 
WWF har indgået er amarbejde 
med Metronome om videofilmen 
Aktion Panda", der henvender 
sig til børn over 12 år. Kort for
talt handler filmen om en panda
unge, der bliver fanger af kryb
skytter og om drengen Ryan, der 
sætter sig for at redde den. 

Filmen kan lejes i mange video
butikker landet over, eller k1~bes 
for 149,- kr. i Obs, Kvick ly, 
SuperBrugsen samt en række 
supermarkeder og hos musik-
og videoforhandlcrc. • 

o 

Arets gang 
verden rundt 
WWF Verdensnaturfonden udgi
ver for fjerde år en gavekalender 
t il de medlemmer og støtter, der 
giver minimum 125 kr. til Efter
år indsamlingen. For mange er 

blenderen blevet fast inventar i 
hjemmet, og vi har fået meget ros 
for de smukke moriver fra hele 
verden. 

Gavekalenderen J 997 rummer 
12 fantastiske fotografier fra 
WWF's internationale fotoark i v. 
Nogle af verdens absolut bedste 
fotografer er med t i l at gøre dette 
arkiv til en and guld~rube af 
enestående billeder. Arets foto
grafier viser hver især en lille 
historie fra naturen. Teksten for
tæller, hvor og hvornår historien 
finder sted, men også hvad der p~ 
samme ~rstid sker i den danske 

~tur • 

Junglevagt for 
Amazonas 
fortsætter 3 år 
WWF og AlF (Arbejderne 
Internationale Forum) har fra 
Danida modtaget ca. 14 mio. kr. 
til at fortsætte et projekt om 
kombineret beskyttelse af regn
skovens ressourcer og forbedring 
af cocama-indianernes lcvcvilk~r. 

Projektet vil de kommende år 
fokusere på tre forhold: Udarbej
delse af forvaltningsplan for 
naturressourcerne, forbedr ing af 
indianernes levevilkår, og her
under forbedring af afsætnings
muligheder for deres afgrøder. • 

Zambia" projekt 
lukker 
Efter 3 års fo rundersøgelser af 
lokalbefolkningens udnyttelse af 
fiskeressourcer i Bangweulu sum
pene (på størrelse med Sjælland) 
i det nordvestl ige Zambia, har 
Danida beslutter ikke ar fortsætte 
sin Stiltre til projekter. WWF 
afvik ler nu det Danida-finan ic
rede projekt, men arbejder videre 
med at finde andre midler til 
fort at at kunne arbejde med 
bæredygtig udnyttelse af områ
dets ressourcer. WWF har udsta
tionerer videnskabel ig medarbej
der Uffe Gjøl Sørensen t il at lede 
Danida-projektets afvikling. • 

Nyt projekt i 
Indonesien 
På baggrund af et fælles fors lag 
fra WWF Danmark og WWF's 
Programkontor i Indonesien har 
Danida bevi lget WWF ca. l J 
mio. kr. til et projekt om natur
forvaltn ing og bæredygtig udvik
ling i det 14.000 km2 store Kayan 
Mentarang naturreservat i Kali
manran p~ øen Borneo. Formålet 
med projektet er ar bistå loka lbe
folkningen med at sikre bæredyg
rig udnyttelse af områders natur
ressourcer og støtte bevarelsen af 
områdets cncstående natur. • 



Mere 
miljørigtig 
udviklings
bistand 
Udenrigsministeriet har gennem
ført en evaluering af miljøper· 
spektiverne i udviklingsbistan· 
den under Danida. W W F har 
længe ment, at den danske 
bistand skal gøres grønnere, f o rd i 
fo rvaltn ingen og udnyttelsen af 
loka le naturressourcer er et cen· 
tralt e lement i udviklingsind
atsen i verdens fattige lande. 

J forlæ nge lse af den officielle 
eva luering arrangerede WWF i 
september en konference, hvor 
bl.a. udvikling minister Poul 

elson holdt oplæg. Formillet 
med konferencen var ar d iskutere, 
hvordan miljø indsatsen i de n 
danske udviklingsbistand kan 
fo rbedres. Konferencen viste, 
at der er behov for, at mil jø· og 
udviklingsorganisationerne fon 
sar søger at pilvirke den officiel k 
dan ke politik. · • 

Gaver og bidrag 
Perioden 2 1.8.-2 1.1 O. l 996 

WWF Verdensnaturfonden øn 
sker at sige tak til alle bidragydl'· 
re. Det er alene pladsmangel, 
der t\' inger redahioncn til ku n 
at bringe oversigten over h1dmg 
pil 500 kr. og derover til W W F', 
hjælpearbejde. Tak for hjæ lpen. 

Ol.w & Karen~. Adlcr-No,..en 500, llcl~:<' 
A nJcf'.en A utomobtier A .. 500, Jcth t\ n 
dt•r..en L(XX), K.mn AnJer..en L 500, Lo" 
Ande" en 500, Per Tn>)gJ,ud Ander,cn 
500. T tokholm Ande" cn 1.000, 
A,trup Kro SOO. A:tck A/S 500, Charlm 
te Fri" Bach 500, Merete Bang 500, Noel' 
Gthtav Bardenflcth 500, o ,.m,t l lof
fm.mn &ufod 500, Ruth B.tungaarJ 500, 
Flernmong Bencl-en SOO, Peter Berthel
'"" 500, El" e Bj11rklund 1.000, )ene Bo· 
hmtl'<lt 1.000, Anncli>c Borup 1.000, 
Marguerite Chr" ten,cn 500, Søren Adler 
Chmtensen 500, K.! l. Chro;nan,en 500, 
Br,~tlrene L}ahl A/ 750, l).m" h B.mtboo 
A/ 500, (}•mkc Pc!' Auknoner 1.000, 
D.tn-kær 500, Vobcke Duk.u, Chrl'tlll Eg
ci>Jcrg 500, Conm Falkenblad 500, 
Dotthe Gnwcn 500, Jen, Gro01 500, H. 
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Vigtigt vådområde 
i Ledand restaureres 

WWF har det seneste halvandet 
1\r med stø tte fra Miljøstyre lsen 
histilet myndigheder, interesse
organisat ioner og loka lbefolknin
gen i to kystområder i Letland 
( Papc og Jurkalne) med at under
~øgc mulighederne for en fre1mi-

Gry 500, O. Gudok-&>rcnsen 500, Ilelie 
Uulbcch 1.1 18, H.tmmelwan~ 500, flcn~t 
A.oge Hatben 500, Bent Hansen 500. El 'c 
ll.tn,cn LOCO. H. H.tnscn & . Schw,trt: 
500, ll<c Blegholm ll.m,en 500. Gm 
l lau.child 500, Ib HegclunJ 500, Fr,mk 
l lc~tlc 500, !kode Fhkeckoport 500, Jytte 
lienroben 1.000, K. Fløe Henrob en 500, 
Elo-.;t Herup 500, M.M. Holm 500, EI-ht 
l lum,kov 500, K.M. H,~g,hcrg 500, ).te<>b 
l lupner 500. V. Iver-en & j . AnJcr-c11 
'iOO, jan ),tkob"cn 750, Annelo..e l lo Ide· 
hr.ondt jcn,en 500, Harald Jcn,cn 500, E. 
Jnh,tmen 1. 1 00, Sotl,cl M111ler Jnhn-cll 
SOO, Dagny jvdmg 675, h>p, Ove & Myrt· 
hu I.OC\), Borgit )1>rgcn-cn 500, H. )<>r· 
gc•" cn 500, '>teen BJerre jurgense11 750, 
St>rcn Kcnner & Ilelen Molbo 500, Grete 
Kleo. 500, All,m Kmtcn-cn 500. h nc 
Kn, tcn,cn 500, M<tr(,'Tethe Fogh Kmten· 
wn 500, Dagny Krttgcr Ll75. llctHok 
Kræmer 500, L. Kutcr & Anne M. Noel
'"" 500. j,tknb K,thler 1.000, E\•,t K,t,tv 
Pctc" cn 500, Torl:ocn Rmg L1r..en 500, 
Ellen Loren:en 500, Gum•er Lund 50(\ 
l ngc Lunde l. 500. Bent Lyhne 50(\ Lynge 
' t,tudcgartneri 500, Elly Madsen 500, Ot
to Madsen 500, P.tllc M.tdsen 500, Lene 
M.tdsb)crg 500, Lone Mandv> 500, Erok 
M.trku-,en 500, Anne Li<e M.uho,t,cn 
2.0v"', Aloce M.tync 500, Mulu-Shtppmg 
500, Elo:.tbcth Nochen 500. Emohe og Al· 
fred 1 iclsem Momlc SOO, Helge Nielsen 
500, Henry Nicl<cn 1.000, Kun Nocl,en 

dig bæredygtig udvikling. Under
søgelsen er nu mundet ud i kon
krete fo rvaltningsplaner, som er 
blevet godkendt af parterne. 
Det ene område rummer e t af 
Letlands største og vigtigste 
vådområder (Pape· øen), og en 

& l>.htlou Grunborg 500, KtNcn omono 
Nielsen 500, Knud Noeben 500, N oel ' H. 
o ocl<cn SOO, P.oul H.tlkjær Ntcl..en 500, 
A/ Peder . iclscn 1.000, Ulrok Ntchcn 
500, Inger Nmholm 500, Gert S. Pt~lcr· 

' en 500, Lene Pcdc"en 500, A/S j. Peter· 
sen 500, PMF 500, Helle Beckcr Pouk n 
500. tNn S.B. POtolsen 1.000, P-R Elc· 
crronoc' I.OOJ, Lolloan R.thr 500, Ann 
y,,Ike" R.t>mu--en 1.000, Knud R,NltUY 
-en 500. Revt-orhu-et 500, Ole Rtcmcr 
500, Ro" km· lndumi A/' 500, llc11nk 
Scheel 500, l'rehcn B. Schmodt 'iOO, Kor
sten Schuh:e 500, Vilhelm jurgcn 
Sjobcrl! 500, Ltlly Sparre 500, Henrok 
Stc~er 500, Peter ' tehr l.OOO, L Strvhn 
& Tom L1ur-cn 500. jcn,·Chn,u.m 
Svennong 500, l l.mne S.>ren..en 500. j.mc 
Sorcn,cn SOO, }\..fcu• ~mne ~ncn'Cn SOO, 
Peder &>rcn,cn 500, Volly &1remcn 500, 
1-.lari<tnne Ttrp 500. jc.pcr Titumcn SOO, 
LJust M. Thom ..en 500, T n-Emerpr"c 
500. Palle Toboc-en 500. Ltr. l<>fnun 500, 
Fmn T(,l,tnap 500. Tryg-Baluc.t 5.C<l0, 
SonJa Tych-en 500, Lone Tunne-cll 500, 
UC Lnmræ 500, Ande" Vedcl 1.000, 
Vemmetofte Kl'~"cr 500, M.trtm Vokkcl''' 
500, Bro.m Vohn-cn 1.000, Hjalmer \Ven· 
nenh 500, L•'·' Wc,tcngaard 500, Kun 
Zar 1.000, Ole Ørn., tcdt 1.000, Niel, j . 
Østcrg.t.trd-ll.m-en 500, Erok . A,t,km• 
500. 

restaurering af søen er allerede 
sar i gang, sil den med titlen for
håbentlig kan vende tilbage til 
sin natur lige tilstand . WWF vil 
de kommende år hjælpe med at 
gennemføre planerne. • 

Bidrag fra 
fonde og legater 

Det Arn,tcd,ke F,Hnohcfond 10.000, Fru 
E. Brcmerd.ol, Dyrefond 1.000, Lcmvo~h

Muller & Munck Fon,lcn 10.0.."0. Vtllo,im 
H. Moch.acl..en' Lel!llt 9.\)J(), Poul Thol· 
'trup' FonJ l 5.000. 

Ekstraordinære 
indsamlinger 

\'cntlt..·h·,t B.').(cn i RanJu .. h.1r 1 pcnlXIt:n 
.tug,o,t·,crtcml-cr md<.Hnlct 1.644, iS kr 

WWF t.okkcr for det flnuc bodr,tg og det 
gode llllli,U IV. 

Nye og fornyede 
støttekredskontakter 

Søren Axcl ..,cn, Mananne H.m ... cn, [)orrit 
Knud<ell, Flcntc Kure, H.m, )<>m Lund
Andcr-en. 
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Gedertruer 
dyrelivet på 
Galapagos 

WWF 

Forvildede tamgeder skaber atter 
store problemer for det eneståen 
de dyreliv på Galapagos-øerne i 
Stillehavet. De ødelægger vege
tationen og fjerner derved grund
laget fo r det oprindelige dyreliv, 
bl.a. de berømte kæ mpe-skild
padder. På Øen lsabela tæ lles 
antallet af forvildede geder nu i 
titusinder. En plan er d erfor sat i 
værk med henblik på he lt at ud
rydde gederne fra øen. På en an 
den ø, Pinra, hvo r man regnede 
med, a t gederne var forsvundet i 
1990, er der nu atter dukket nogle 
stykker op. Også her er jagt der
for blevet genoptaget for at fjerne 
de uønskede dyr fra Øen. • 

Flere ulve 
i Syd-
skandinavien 
Den skandinaviske ulvestamme 
er i god vækst, og risikoen for at 
arten uddør i området anses nu 
fo r meget ringe, ifølge en n ylig 
WWF-rapport. Indav l, sygdomme 
og fødemangeludgør altid en stor 
risiko for en lille clyrebestand, 
men meget tyder på, at bestan
den af ulve klarer sig godt. l 1995 
er der meldt om ungeproduktio n 
i Da larne og Yannland i Sverige 
og måske også så langt mod syd 
som i S måland, hvor der t it ses 
omstrejfende ulve. Alt afhæ nger 

naturligvis af, o m ulvesrammen 
får lov til at trives og udvikle sig, 
eller om den bekæmpelse, der 
tidligere fandt sted, bliver genop
taget, når konflikterne med fåre
holdere og andre for alvor blivl!r 

mæ rkbar. • 

Kampagne 
modhandel 
med truede dyr 
Myndighederne i H ongkong har 
indledt en større kampagne, d er 
skal få folk t il ikke længere at 
bruge produkter fra truede dyr. 
Kampagnen er en opfølgn ing på 
de skæ rpede straffe for u lov lig 
handel med dyreproduk ter, som 
blev indført tidligere på året. 
Samtidig opfordres borgerne Lil 
at anmelde tilfælde, h vor hand
lere reklamerer for salg :1f medicin 
med indho ld af f. eks. tiger- og 
næseho rnsprodukter. Foldere 
om emnet er sendt til skoler og 
handlende, ligesom politi- og 
toldmyndigheder er anmodet o m 
at indskærpe kontrollen i Hong
kongs lufthavn for at forhindre 
den illega le impo rt af produkter-

ne. • 

BREVKASSEN 
Skriv t il Levende Natur, 
m~~rket "Brevkassen". Spørgs
mål vil blive besvaret af et 
pane l af WWF Verdensnatu r
fondens videnskabsfolk og 
eksperte r. Spørgsmål, der ikke 
er plads til i b ladet, besvares 
personligt. 

Til Verdensnaturfonden 
Jeg hnr meldt mig ind i Verdens
naturfonden, da jeg også synes 
deL er vigtigt at passe på ens 
n<~re og fjerne natur. 

Da jeg la::ser miljøbiologi og 
kommunikation på Roskilde 
universite tscenter, e r jeg meget 
interesseret i at finde ud af, h vad 
der sker indenfor naturbevarings
o mråderne, både her hjemme og 
i udlapdet. 

Jeres blad er meget læsevenligt 
og samticlig spændende med 
mange gode illustrationer. Men 
det er ikke så dybtgående, som 
jeg kunne tænke mig. Derfo r har 
jeg, efter at have læst jeres blad 
Levende Natur nr.2 Juni 1996, 
nogle spørgsmål til jer. 

Er de artikler, l bringer i 

Ny spansk nationalpark 
De spanske myndigheder har er
klæ ret et 400 km2 stort skovom
råde i M iddelhavsområdet fo r n y 
natio na lpark . Skoven hedeler 
S ierra del C ho ri to og ligger i 
Cabaneros-provinsen. l området 

fineles bl.a. den næststørste koloni 
af munkegribbe i Europa, ligesom 
der yngler to par af den yderst 
sjældne og stæ rkt truede spanske 

race af kejserørn (billedet). ·• 

Levende Natur skrevet med jeres 
projektaktiv iteter som baggrunds
materiale, eller er artik lerne bare 
re lateret til d isse projekter? 

Er det muligt at få flere info r
mationer o m de projekter, Ver
d ensnaturfonden er med i? 

Er det normalt, at der søges fri
vill ige personer til nogle af jeres 
projekter? 

Det v ille glæde mig, hvis l v il 
svare på mit brev. 

Med venlig hilsen 
Louise Paaschburg 

Roskilde 

Tal< fo r dit brev. Det er dejligt at 
høre, at du godt kan lide Levenele 
Natur. 

)eg tager dine S/JØrgs mål i 1·ække
følge . 

)a, nogle af artiklerne i Levende 
Nawr er skrevet med vores /Jrojekt
aktiviteter som baggrundsmateriale . 
Andre artilder er ikke nødvendigvis 
kn)•ttet tilJJrojekter, som WIWIFer 
direkte involveret i. 

)a, du l<an altid henvende dig til 
\'if\X!F Verdensnaturfonden og bede 
om skriftlig information om de /Jro
jekter, som du er interesseret i. 

Nej, WIWI F i Danmark søger ild<e 
frivillige personer til vores projekter. 
De gange, det er sket, er der tale 
om her og nu O/Jgaver, hvor vi på 
veg11e af WIWI F i et andet land søger 
frivillig bistand. 

Med venlig hilsen 
Nanet Poulsen 

Redaktør 

Nye CITES.
medlemmer 
Mongoliet og SaudiArabien har 
i sommer t ilslu ttet sig CITES, 
også kaldet W ash ington-konven
t ionen. Denneel er 132 lande nu 
medlemmer af denne meget v ig
t ige og slagkraftige internationale 
aftale, som regulerer handelen 
med produkter af truede d yr og 
planter. SaudiA rabien ha r dog 
taget forbehold med hensyn ti l 
de bestemmelser, der forbyder 
eksport og import af rovfugle. 
Dette var også ventet. Det er 
nem lig velkendt, at falkonerspo r
ten stadig er ret udbredt i landet, 
h vorfor man har brug fo r stadig 
tilførsel af fa lke fra andre lande. • 
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Ja til problemdyr i Danmark 
Vi skal have rigtige vildsvin tilbage i skoven, 

og der skal ikke være jagt på skarverne. 
Af Tommy D)•bbro, 

biolog og videnskabelig medarbejder i \lY\'(/ F 

De sidsee frielevende 11ildsvin blev udryddet for 200 år siden. 
l dag fineler mcm kun eilfældigt undslupne fanndyr. 

Der er ikke tvivl om WWF Verdensnaturfondens natursyn, når 
det gælder to af de dyr, som i længere tid har været genstand for 
hidsig debat. Sidste v inrers forvirrende håndtering af vildsvinene 

i Lindet Skov er stadig i frisk erindring. Og d iskussionen om indfø relse 
af generel jagttid på skarver foreg" r i øjeblikket. 

Der er meget lidt oprindelig natur t ilbage i Danmark. Lidt naturskov 
her og der, og navnlig nogle ky:;tomnkler, som i store træ k ser ud som 
de v ille have gjort, hv is vi ikke havde va~ret her. De besværlige dyr, 
som er gået menneskets interesser for nær, har v i h idtil stort set udryd
det . Skarven er dog vendt tilbage og har fået lov at etablere sig. Vild
sv inet gør forsøg på det, og begge står de som symboler på oprindelig 
vi ld natur i Danmark. De giver en syn lig dynamik i landskabet. Men 
de skaber konflikter. Hver på deres måde. 

WWF Verdensnaturfonden betragter det som en glædelig udvikli ng, 
at vi nu tillader dyr som skarver og vildsv in at udfo lde s ig i den danske 
natur. De er en berigelse, og der er for alvor brug for et natursyn, som 
også levner plads til de dyr, der måske er besværlige for menneskets 
kortsigtede økonomiske interesser, men er rige for naturen. 

De sidste fritlevende vildsvin blev udryddet for 200 år siden . Arten 
vil næppe kunne indvandre naturligt fra Tyskland. l dag er det t ilfæl
digt undslupne fa rmdyr, der etablerer sig forske llige steder. Disse farm

r 

Der er ingen saglig begrundelse for at indføre jage pcl de danske 
skarver. 

dyr er bedre end i1~genting, bl.a. på grund af deres funktion i skoven. Så 
vi vil forsvare deres ret til at være i skovene. Men endnu bedre ville det 
være, hvis Skov- og Naturstyrelsen gennemførte en aktiv udsætning af 
dyr i de skove i landet , som er mest velegnede, hvor skadevirkn ingerne 
på omgivende landbrug er begræ nset, og hvor bestanden kan reguleres. 
Så fik man v ildsvin de steder, hvor der er bedst plads t il dem. 

Formålsløs jagt på skarver 
Anta ller af skarver er ikke vokset mæ rkbart i de seneste 3-4 år. Der er 
åbenbart nu der antal skarver, der er plads til i den danske natur. Vi har 
allerede en fo rvalrningsplan, som giver mulighed for ar fo rhindre nye 
skarvkolonier i ar etablere sig, og som tillader, ar skarven må skydes 
næ r fiskeredskaber. Ar indfø re generel jagttid på skarver har derimod 
in ret formål. Danske jægere har ingen interesse i det. Det vil af flere 
årsager ikke bidrage til ar nedbringe bestanden. Problemer med, at skar
ver rager fisk i garnene kan kun løses ved at gennemføre foranstaltnin
ger, der effektivt fo rhindrer, ar der finder sted . Der eksperimenteres med 
der, og der må findes løsninger på problemet. . 

WWF Verdensnaturfonden er ikke modstander af jagt som sådan. 
Men ar udøve jagt på skarverne har intet konkret formå l. • 
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Kirsten's 
kovending 
Uinteressant og kedelig, det har været 
Kirsten J ae obsens opfattelse af naturen siden 
den tidligste barndom. 
Men i sommer skete der noget. 
KirstenJacobsen skulle i embeds medfør 
til Sydafrika. 

ved Kirsten Jacobsen, 
Folkeringsmedlem 

N 
a turoplevelser fra min 
hmnclom er fil og ind
skrænker sig fra de årlige 

skovture for at plukke bøgegrene 
t il irritationen over mine søsken
des mange forskellige husdyr, 

hvad enten det var hjembragte 
katte, der fødte på loftet, eller 
hunde, som spiste naboens gæs 
og derfor måtte have brækmid
del, eller til det værste jeg vidste, 
mine søstres undulater, som når 
mine søstre skulle være rigtig 
slemme, blev lukket ud af buret. 
Mine søstre var nemlig helt klar 
over, at fugle ikke var det, jeg var 

mest begejstret for. 
Min oplevelse af naturen har -

indtil for nylig- været meget 
begrænset. Jeg har følt en stor 
distance til alle slags dyr og har 
haft den opfattelse, at folk måtte 
have det som de ville, bare jeg 
måtte slippe for dyrene. 

Det skabte problemer for mig i 
forbindelse med mine børns 
barndom, hvor jeg med henvis
ning til mit arbejde svarede kort 
og præcist NEJ , når min ældste 
datter kom med sit ønske om en 
lille bitte Sanktbernhardshund 
og når min yngste datter erklæ
rede sit hede ønske om at få en 
hamster. For dog ikke altid at 
være negativ, så tilbød jeg hende 
guldfisk. H endes replik var: 
"Dem kan man jo ikke rage op og 
kæle for". Det havde hun jo også 
helt ret i. 

Sådan har det været, lige til 
denne sommer. 

l september 1996 skulle jeg til 
Sydafrika på offic ielt besøg. Og i 
den anledning tilbragte vi nogle 
dage i Kryger Nationalpark . 

Ejerne, der drev "lodgen" var 
vel dem, der i gamle dage hed 
"storvildtjægere". I dag ind-

skrænker jagren sig til fotpsafarier, 
enten meget tidligt om morge
nen eller i aftenskumringen. Det 
fo regår i en stor jeep med åbent 
lad, hvor turisterne kan sidde og 
få et flot indblik i Afrikas dyr og 
natur. 

Det mest imponerende var 
om aftenen, når man kørte efter 
løvernes spor for at finde ud af, 
hvor løverne var på vej hen, 
hvad deres bytte var i aften, hvor 
mange de var og hvilken vej de 
gik . 

Jagren foregik i t imevis. Vi sad 
klistrede t il sæderne med tilbage
holdt åndedræt. Og hver gang 
lykkedes det guiden og chauf
føren i fællesskab at finde løve
flokken. 

Som oftest er det hunløverne, 
der jager. H anløverne derimod 
ligger mageligt henslængt i et ud
tØrret flodleje og venter på at 
jagten er forbi, så de kan rejse sig 
og jage hunløverne og ungerne 
væk, indtil fami liens overhoved 
har raget for sig af retterne. 

Det virkede voldsomt og blo
digt, men som guiden sagde: "Det 
er naturens orden". Ja, sådan er 
det og sådan skal det blive ved 
med at være. 

En anden ting fandt jeg også 
særl igt imponerende- flodheste 
i et antal, der nærmest fyldte en 
hel dam. Ved aftensti c( at se de 
kolossale dyr bevæge sig op af 
vandet for at græsse - mageløst 
simpelthen. 

Og så var der næsehorn i hobe
tal og giraffer, der strakte hals for 
ar nå nogle særligt lækre blade, 
aber, der er noget af det frække
ste jeg har mødt. Ved Cape Town 
var der er helt bjerg af dem. Vi 
havde fået klar besked på at 
holde døre og vineluer lukkede, 
når vi holdt stille for at kigge på 
dem. Alligevel var der en, der 
ikke kunne dy sig. I løbet af nul 
komma fem var der en kæmpe 
abe inde i bussen. Aben sprang 
rundt i bussen - der var virkelig 
kaos. 

Det er helt sikkert, at min 
første tur til Afrika ikke bliver 
min sidste. Jeg vil prøve igen. Jeg 
vil køre i jeepen tidligt om mor
genen og se naturen vågne og 
dyrene komme frem. Jeg vil køre 
om aftenen og lede efter løvernes 
spor. 

Jeg vi l fryde mig over, at natu
ren kan være så imponerende. 

Afrika har vendt op og ned på 
min forest illing om at naturen er 
uinteressant og slet ikke noget 
fo r mig. 


