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Kina under vand 
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Kinas moderflod, den 6.300 km lange Yangrze med 

lumdredvis af bifloder, har end nu en gang forvilder sig 

langt ud over sine bredder. Over

svømmelserne forværres af rovdrift på 

Kinas skove. 

Miljøbilist!? 
~+--................................ ..................................................................... .. .... ... .. ............... . 

Sådan kan d u spare lirervis af benzin - og køre i b il 

med lidt renere samvittighed. G RØN IN FORMATION 

giver gode råd t il den bilist, der vi l 

gøre det lidt bedre næste gang. 

Uendelig mangfoldighed 
-t--.................... ....................... .. .. ..... .... .... ... ........ ... ..... .... .... .. ..... .................... ...... .... ... .. 

D iskussionen om, hvor mange a rter, der findes på Jorden, 

endsige hvor mange, der er udryddet, bevæger sig ofte på 

gyngende grund. For antallet af arter 

er ufatteligt stort og endnu langt fra 

præcist kortlagt. 

Af Uffe Gjøl Sørensen, videnskabelig 
medarbejder i WWF 

Sibirisk gavmildhed 
-t--..... .... ........ ....... .. .................... .... .............. .... .......... ....................... .................. .. . 

Med en formidabel Gave ti l Jorden - fredning af et område 

på to gange Tysklands størrelse - rejser WWFs internatio

nale generald irektør spørgsmålet: 
Hvad far et land til at gøre sådan 

noget? 
Af Claude Martin, Generaldirektor 
i WWF InternationaL 

WWF - World Wide Fund for Nature - er en privat og uafhængig organisation, som arbejder for at løse globale natur- og miljøproblemer. 
WWF er repræsenteret i 53 lande, og WWF Verdensnaturfonden er den danske afdeling. Formålet med WWF's arbejde er at bevare natu
rens mangfoldighed, at sikre at udnyttelsen af naturens ressourcer sker på en bæredygtig måde og at bekæmpe forurening og unødigt 
forbrug af ressourcer og energi. 11 



Dramatiske 
naturvilkår i 
Riget i Midten 
rammer 
kirTeserne 
hårdt. 

Kina svømmer 
TEKST: WWF 

RESEARCH: MOGENS CUBER, NATUR- OG MIUØJOURNALIST 

Oversvømmelserne langs Kinas Yangtse var usæd
vanligt voldsomme under den forløbne sommers mon

sun. Nedhugning af oprindelig naturskov forværrer 
oversvømmelserne. Verdens største dæmning er red
ningen- eller er den? 

Det gentager sig år efter år - Kinas moderflod vælter 

over sine bredder, efterlader landbrugsjord, natur

områder, hele byer som mudrede ørkener. 

Denne sommer gik det værre end i fyrre år. Mere end 

fem millioner kinesiske hjem er ødelagt, 3.000 men

nesker og tusindvis af dyr er omkommet, næsten 13 

millioner hektar landbrugsland er ødelagt, næsten 1/ 5 

af Kinas befolkning er berørt på en eller anden måde. 

Yangtze er 6.300 kilometer lang, har hundredvis af 

bifloder og løber fra det tibetanske højland gennem 

flere plateauer nedad mod Midtkina til nogle af lan

dets mest frugtbare og intensivt dyrkede landbrugs

områder. 

Det er foregået i al historisk tid. Den særlige kombi

nation af naturforhold og klima betyder jævnlige og 

enorme oversvømmelser langs Kinas floder. Millioner 

af kinesere har mistet livet som følge af oversvøm

melser de sidste hundrede år. LangsYangtze går det 

særligt galt. Og alt tyder på, at omfattende indhug i 

de oprindelige skove langs Yangtzes øvre løb og ved 

bifloderne forværrer de i forvejen ekstreme over

svømmelser. 
Fra det statslige skovdirektorat siger Li Xiaoping, at 

intensiv skovhugst de sidste SC> år er en af hovedår

sagerne til, at oversvømmelserne bliver stadig mere 

alvorlige. Og fra kinesisk WWF påpeger biolog og 

forstmand Changjin Sun: 
· -Jorden i det øvre Yangtze eroderes i et omfang, der 

gør det umuligt at hindre oversvømmelser længere 

nede. 

Skovhugsten sker bl.a. for at give plads til mennesker, 

deres landbrug og byer. 
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En af de dæmninger, 

der kommer Iil at udgøre 

verdens største vand

kraftværk, Sanxia. 

Det vil stå færdigt i 2009. 

Bag dæmningen vil 

et 600 km langt 

vandreservoi r oversvom

me enorme natur- og 

byområder og kræve 

flytning af 2 millioner 

mennesker. 

Af regeringens fem-årsplan f remgår det, at mil

jøbeskyttelse og bæredygtig udvikling står højt 
på den politiske dagsorden. Der er afsat man

ge milliarder kroner til formålet. Ikke mindst skal 

skovrejsningsprojekter prioriteres. WWF og de 

statsdrevne skovorganisationer er deltagere i 

to flagskibs-projekter vedrørende skovplant

ning, som er finansieret af Verdensbanken. 

Der forsøges i det hele taget i Kina at genplan

te der, hvor naturskoven bliver ryddet. Men resul

taterne har hidtil været dårlige, selv om nyplant

ningen betyder, at det samlede skovareal ikke 
bliver mindre. 

Ifølge eksperter er forklaringen simpel: l bjerg

rige områder langs Yangtze er jordlaget afhæn
gigt af det rodnet, som en naturskov har været 

mange år om at etablere. Når naturskoven erstat

tes af kulturskov med et betydeligt svagere rod-

net, kan monsunens regnskyl på op til 150 mm 

på en uge (en fjerdedel af Danmarks nedbør på et helt år) nemmere skylle det hele væk. 

-Det betyder, at det er uhyggeligt svært at få succes med genrejsningen af skov, siger Li Xiao

ping og erkender ved samme lejlighed, at mange skovrejsningsprojekter er slået fejl de sene

ste 15 år, fordi nye træer dør eller bliver skyllet væk, lige så hurtigt som de plantes. 

Et større mesterværk end den kinesiske mur 
Skovhugst og skovrejsning eller ej - Kina er oppe imod dramatiske naturvilkår. Og som for at 

byde skæbnen trods har Centralregeringen for et par år siden påbegyndt opførelsen af et byg

ningsværk, som regeringen selv kalder et større mesterværk end den kinesiske mur - Kina byg

ger verdens største dæmning. Nu skal moderfloden tæmmes. 

De voldsomt stigende materielle behov kræver energi. Og det vandkraftværk, som dæmnin

gen bliver en del af, kan, når det står færdigt i 2009, producere 18 gange så meget strøm som 

Barseback. 

40 års undersøgelser og beregninger og mange års heftige diskussioner er mundet ud i byg

geriet af dette kraftværk, Sanxia (De Tre Slugter). Med en bredde på 2 km og en højde på 200 

o ... 
o 

meter vil dets dæmning skabe et vandreservoir, der b liver 600 km 
langt, kræver flytning af 2 millioner mennesker, oversvømmer 

historiske byer og floddelfinernes sidste levesteder. 

Men -siger Centralregeringen: Kina vil efter 2009 ikke mere ople

ve de katastrofale oversvømmelser, som menneskemill ionerne 

langs Yangtze nu lider under, monsun efter monsun. Det enorme 

reservoir vil kunne ophobe den forøgede vandmængde, som 

monsunen fører med sig, siger regeringens eksperter. Efterføl

gende kan man lukke vandet ud fra reservoiret i kontrollerede ~ 
~ 
0 mængder. 

~ Skeptikerne, modstanderne · miljø·eksperter og ·organisationer 
- mener -, at regeringen tager fej l og henviser til bl.a. Aswan

dæmningen i Ægypten og andre store kinesiske dæmninger, hvor tiden viser, at reservoiret mud

res til og med årene får dramatisk nedsat kapacitet. De mener med andre ord, at dæmningen 

udover at oversvømme meget store landbrugsområder, fjerne levesteder for truede dyr, mere 

eller mindre eliminere en af verdens største naturattraktioner, De Tre Slugter, samtidig reelt ikke 

løser oversvømmelsesproblemet. 

Den, der lever længe nok, vil vide, om kineserne i disse år har valgt den rette vej. Og imens vil 

de overlevende med ukuelig optimisme begynde forfra, hvor f loden tog alt- og håbe, at næste 

monsun bl iver mere nådig. • 
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Bilen er kommet for at blive. Ovenikøbet kører flere og flere mere og 
mere. Men det at være bilist betyder ikke, at man ikke kan tage hensyn 
til miljøet. Der er flere m1der at mindske miljøbelastningen pl. Som side
gevinst kan man øge sikkerheden pA vejene og spare penge ved at ned
sætte brændstofforbruget. 

Bilen kan være praktisk til de lange ture, men til de korte ture hen til 
købm~den eller bageren er den en unødvendig miljøbelasming. Hvor
for ikke cykle eller gå? Det er endda meget sundere. Hvis man bor i byen, 
er behovet for en bil mAske ikke sA stort, at man behøver køre i den hver 
dag. I stedet kan man med fordel deltage i de dele-/andelsbilprojekter, 
der i disse h opsth i de danske byer. 
I Odense har ordningen været i gang nogen tid, og i København er den 
netop startet. Andre byer er p1 vej, se bl.a. Grøn Informations hjemme
side p1 internettet for yderligere oplysninger (www.greeninfo.dk). 

Brug så lidt bilpleje-middel som muligt. Det er den simple kode, når 
bilen skal vaskes eller vokses. Hvis det er muligt, så vælg produkter der 
er mærket med miljømærket Svanen. Bilplejeprodukter kan indeholde 
skadelige kemikalier. 
Hvis man er i tvivl om, hvordan en rest af et produkt til bilen skal bon
skaffes, kan det afleveres p1 genbrugsstationen, som ogs1 kan give gode 
rid og vejledning. 
Vedligeholdelse af de mere komplicerede dele af bilen mi man ofte oveJ
lade til autoværkstederne. Desværre•flndes der ingen miljøcertificerede 
værksteder i Danmark. 

Yderligere information om biler og deres pleje kan ses pi Grøn Infor
mations hjemmeside: www.greeninfo.dk 
Man kan også kontakte os telefonisk: 33 13 66 88. 
Grøn Informations rid om biler bygger Ø informationer fra CASA (Cen
ter for Alternativ Samfundsanalyse), Færdselsstyrelsen, Miljøkontrollem 
i København, Miljøstyrelsen, DAF og FDM. 

Fem gode råd til 
den miljøvenlige bilist: 

Ved køb af bil, vær opmærksom hvor langt bilen 
kører på Ilteren • jo længere )o bedre for miljøet 
og )o billigere l afgift. 

Start først bilen, når alle er klar Iil at køre. Tom
gang belaster miljøet og koster mere brændstof. 
At holde l tomgang l mere end et minut er også 
ulovligt. 

Kør energibevidst • hold afstand så du kan følge 
trafikken, flydende'. Undgå opbremsninger med 
efterfølgende accelerationer. Spar på den måde 
op 11110·15% brændstof. 

Undgå unødig vlndmodstand. Luk vinduer og sol· 
tag. Tag camplngspe)le, bagageboks. cykelholder 
etc. af, når de Ikke anvendes. Spar på den måde 
5·10% brændstof. 

Undgå de korte ture. Motoren er typisk 2·3 min. 
om at varme op og bruger mere brændstof, når 
den er kold. 

Den miljø-uvenlige bilist: 

Bruger også bilen Iil korte ture. 

Kører stærkt og kører helt ud l gearene, hvilket 
øger forbruget af brændstof. 

Bruger chokeren ofte og længe· det koster 5·10% 
ekstra brændstof. 

Kører over 80 km/t på landeveje, og bruger ved 
f.eks. 100 km/121% mere brændstof. udleder 19% 
flere forurenende stoffer og støjer 33% mere. 

Har air-condition, som øger forbruget af brænd· 
stof med op Iil 25%. 
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Videnskaben er begyndt at 

bruge utraditionelle metoder 

for at blive i stand til at 

beskrive de mest artsrige 

områder på jorden. 

Sahlmen med teoretiske 

beregninger giver de et billede 

af naturens utrolige puslespil. 
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Af UFF E GJØl. SØR ENSEN, 

uidensk11betig merlflrbejdtn·~ - \V\VF Vert!eusnnllnfoudeu 

Jordkloden rummer 
næstenUfatteli 

man foldighe 
jordens mangfoldighed er mange gange storre, end hele 
den samlede videnskabelige verden har kunnet nå at 
beskrive på 250 år: Forst i dag er mennesker begyndt 
at for-stå, hvor ufatteligt mangfoldigt klodens liv egent
lig er: Kun en brokdel af de millioner af arte1; som man 
formoder findes på jorden, er overhovedet opdaget og 
beskrevet. 

For næsten l 000 år siden skrev en egyptisk lærd om 
fuglelivet i Mamala-lagunen i Ni l-deltaet, som det 
sted 'hvorfra der kendes flest forskellige fugle', og han 
dokumenterer med videnskabelig grundighed sin 
oplysning med en liste over de 134 fuglearter, han 
kendte til. Siden har utallige andre lærde beskrevet 
fugle og i takt med , at verden er b levet "stø rre og 
større", er listen over alverdens fugle i dag på næsten 
l 0.000 forskellige arter. Selvom der stadig årligt opda
ges nogle enkelte h idtil ukendte fuglearter, så er det i 
dag blevet en sensation, der 
vækker opsigt i videnskabe
lige kredse, hver gang det 
sker. Også pattedyr, kryb
dyr, padder, fisk og planter 
er i dag så velkendte, a t vi 
har ret stor sikkerhed for 
deres antal, men for stort set 
alle andre former for orga
nismer gælder det, at vista
dig i betydelig grad mang
ler viden om deres antal. 

7% af Jorden huser halvdelen af arterne 
Den videnskabelige metode til at beskrive og ldassi
ficere arter tilskrives den svenske botaniker Carl von 
Linne, der i 1735 sta rtede sit banebrydende hoved
værk 'Naturens system', hvor han begyndte at beskri
ve alle de arter, han kendte t il. 

Da Linne i sin tid begyndte på sin optimistiske kata
logisering af alverdens arter, var det i overbevisning 
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Arter 

Hvirveldyr 

Snegle 

Insekter 

Edderkopper 

Krebsdyr 

Rundorme 

Planter 

Alger 

Encellede organismer 

Svampe 

Bakterier 

Vira 

Andre organismer 

Total 

om, at projektet kunne lade sig gøre. I den for

bindelse kan vi være taknemmelige for,'"'at Lin

ne var nordeuropæer og således levede i en del 

af verden, hvor der kun findes relativt ra arter. 

D et gav nem lig anledning t il at bevare opti

m ismen så længe, at det Linneske sYstem blev 

til vi rkelighed, så vi i dag kan begy!1de at for

stå, hvor ufatteligt mangfoldigt klodens liv egent

lig er. 

Linne udsendte den l O. og sidste udgave af sit 

videnskabelige pionerarbejde i 1758 og havde 

da beskrevet 4379 dyr og ca. 6000 planter. I dag 

efter næsren 250 års yderligere indsats af utalli

ge videnskabsfolk er der ro konklusioner, der 

står nogenlunde klart: 

For det første er der beskrevet næsten 1.8 mil
lioner arter- pattedyr, fugle, fisk, krybdyr, pad-

Antal af Vurderet antal arter 
beskrevne arter 

Det fulde overblik får vi aldrig 
En tredje konklusion kunne derfor være, at det 

næppe nogensinde vil være muligt at fa et præcist 

overblik over klodens mangfold ighed afliv. Pro

blemet er ikke at beskrive de store og synlige 

arter. Det skal nok lade sig gøre før eller sene

re . Men jo m indre arterne er, jo sværere bliver 

det ikke alene at find e og beskrive dem , men 

desto Aere er der. Og i den tropiske regnskov er 

mangfoldigheden så stor, at antallet af arter bli

ver d irekte svært at fatte. D er er ingen tvivl om, 

at insekter er den enkeltgruppe af o rganismer, 

som rummer Aest arter. Nye undersøgelser i 

regnskove i Sydamerika er benyttet til bereg

n inger af antallet af insekter på jorden, og man 

er nået frem til så fabelagtigt store ral som 30-

50 millioner arter (se skema). · 

Nøjagtighed 

Højt sat Lavt sat FN skøn 

l 1995 udsendte FNs 

mi ljøprogram en sam

let vurdering af klo

dens mangfoldighed. 

Resultaterne var kom

met til veje gennem 

indsamling af oplysnin

ger fra over 1500 

videnskabsfolk fra hele 

verden. l tabellen vises 

både antallet af arter, 

der er anerkendt i dag, 

og eksperters vurderin

ger af det sandsynlige 

antal arter med angi

velse af både høje og 

lave vurderinger af 

antallet. 

45.000 55.000 50.000 50.000 God 

70.000 200.000 100.000 200.000 Middel 

950.000 100.000.000 2.000.000 8.000.000 Middel 

75.000 1.000.000 300.000 750.000 Middel 

40.000 200.000 75.000 150.000 Middel 

25.000 1.000.000 100.000 400.000 Ringe 

270.000 500.000 300.000 320.000 God 

40.000 1.000.000 150.000 400.000 Meget ringe 

40.000 200.000 60.000 200.000 Meget ringe 

72.000 2.700.000 200.000 1.500.000 Middel 

4.000 3.000.000 50.000 1.000.000 Meget ringe 

4.000 1.000.000 50.000 400.000 Meget ringe 

115.000 '800.000 200.000 250.000 Middel 

1.750.000 111.655.000 3.635.000 13.620.000 Meget ringe 

der, snegle, orme, insekter, planter, svampe, bak

terier og andre organismer. 

For det andet, så ved vi i dag, at det formelle 

antal beskrevne arter kun er en brøkdel af de 

arter, der reelt findes. 

Bevæger vi os fra vores egen a rtsfattige del af 

Jorden mod syd til de tropiske regnskove, så er 

allerede over ha lvdelen af alle beskrevne arter 

fundet her " selvom kun 7 % af Jordens over
flade er dækket af den ne naturrype. 

Men i dag ved vi med sikkerhed , at netop i de 

tropiske regnskove har vi slet ikke styr på an tal
let af arter. 

Der er meget stor usikkerhed forbundet med et 

sådant ral, men det ændrer ikke ved det faktum, 

at jordens mangfoldighed er mange gange større, 
end hele den samlede videnskabelige verden har 

kun net nå at beskrive på 250 år. De Aeste skøn 

over det samlede antal arter varierer fra 4 til 40 

mill ioner arter. l FNs status for klodens m ang

foldighed når man frem til en vurdering af antal

let af arter på næsten 14 millioner. 

Forsvinder før de bliver opdaget 
I fascinationen over en sådan rigelom på m ang

fold ighed er der ikke langt til at stille spørgs-



målet o in, hvor mange af d isse arter, der er tru

et af ud ryddelse - og hvornår vi risikerer, at de 

måske helt forsvinder. Det siger sig selv, at så 

længe vi ikke kender arterne, er det umuligt at 

opdage deres forsvinden. Vores ringe indblik i 

og forståelse for de små arters levevis gør det 
også vanskeligt at få vished for, om en art reelt 

er uddød. Selv for en truet fugleart kan det være 

svært at fastslå, om den er helt forsvundet- og 

ind imellem dukker da også aner op, der i man

ge år ikke har været regisn·erer af videnskaben. 

Fuglene som indikator på 
Jordens tilstand 
Men omfanget af truslerne mod klodens mang
fold ighed kan anskueliggøres på anden vis. Vi 

behøver ikke de absolutte tal på, hvor mange 

arrer der forsvinder, for at forstå hvad der sker. 

Lad os f.eks. se på de l 0.000 kendte fuglearter. 

Vi ved, at de i dag er langt overrepræsenterer i 
der samlede antal af beskrevne arrer. En ud af 

hver 180 kendte arter på kloden er en fugl. Men 

sammenligner vi det ret sikre tal på antaller af 

fugle med FN s usikre vurdering af klodens rora

le mangfoldighed , så udgør alverdens fugle kun 

0.07 o/o af alle arter - altså en forsvindende lille 

del. Blot en ud af hver 1400 arter, der sandsyn

ligvis findes, er en fugl. 

Men da vi ved mere om fuglenes udb redelse og 

antal over hele kloden , end vi ved om nogen 

anden gruppe af organismer, er netop fuglenes 

status er vigtigt signalement på hele Jordens til
stand. 

Konklusionerne er al t andet end opmuntrende. 

To ud af t re fuglearter i hele verden er i t ilba

gegang og ikke mindre end 11 o/o af alle fugle 

må klassificeres som udryddelsestruede. Og hele 

4 o/o - nemlig 403 arter - er i umiddelbar fare 
for at uddø. D e tilsvarende tal for pattedyr er 

endnu mere alvorlige, idet 25 o/o af alle arter alle

rede i dag e r udryddelsestruede. H eraf er de 

11 o/o i umiddelbar fare for ar uddø. For kryb

dyr, padder og fisk er opgørelserne end n u u sik

re, da langt fra alle arter er b levet undersøgt. 

Men 20-35. o/o af de undersøgte arrer er truet af 

udryddelse. 

Når der pludselig dukker en ny art op 
D et er karakteristisk, at de få nye fugle, der opda

ges i n~tiden, især bliver fundet i dele af verden, 
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Regnskovens kronetag 
rummer mest liv 

Den tropiske regnskov er det mest artrige økosystem på 

Jorden. Det, der især har overrasket forskerne, er opda

gelsen af, hvor mange arter der findes højt oppe i krone

taget. Det er svært at komme til for et tungt og klodset 

menneske, men hvis man er et lille insekt på blot2-3m m's 

længde, er der uendelige muligheder for livsformer. l et 

studie blev der undersøgt hhv. fire og fem forskel lige skov

typer indenfor to lokaliteter i Sydamerika - et sted i Peru 

og et sted i Brasilien. Man tog drastiske midler i brug for 

at indsamle præcis information. Ved hjælp af en specielt 

udviklet tågedannende maskine blev der på udvalgte ste

der sendt bitte-små lokale giftskyer op gennem kroneta

get. Dette slog alle insekterne ihjel og ved brug af nogle 

store t ragte, der var opstillet i skovbunden, blev ' regnen' 

af døde insekter opsamlet . Hermed fi k man sikkerhed for, 

at næsten alle arter blev fundet. 

Ved udelukkede at se på billerne, som i forvejen er den 

bedst kendte insektgruppe, kom der følgende ud af under

søgelsen: Der fandtes over 3000 arter af biller, f.eks. 337 

arter af snudebiller og 170 arter af bladbiller. 

Men endnu mere forunderligt blev det, da man sammen

lignede de enkelte prøvesteder. l skovområdet i Brasil ien 

fandtes kun 1% af billerne i samtlige fire undersøgte skov

typer, og over 80% af alle arter var kun til stede i em af de 

fire skovtype r. Ved en generel sammenl igning af de to ste

der, som er adskilt af 1500 km regnskov, men ubrudt hele 

vejen, fandtes knap 3 % af alle kendte arter i begge områ

der. l Peru prøvede forskerne at sammenligne to prøver, 

der var taget med kun 50 m afstand indenfor samme skov

type, og man fandt, at kun knap 9% af arterne var de sam

me. Med andre ord er mangfoldigheden i regnskoven så 

ufatteligt stor og de små arters levevis så forskell ig fra vores 

egen verden, at vi simpelthen har svært ved at forstå det. 

Men en ting ligger fast: Der findes rigtig, rigtig mange af 

de små arter. 

Billerne er vel at mærke kun en enkelt gruppe af insekter. 

l det brasilianske område fandtes f.eks. endnu flere af grup

pen årevingede insekter (hvepse, myrer m.v.). l et træ i det 
peruanske område fandtes alene 43 forskellige arter af 

myrer, hvilket er omtrent det samme som antallet af myrear
ter i hele Storbritannien. 
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En kolibri og en kolibri 

er mange ting. 

Der findes 319 kolibri

arter i verden. 

som stad ig må beregnes som afs idesliggende for de flesre forskere. 
Der hvor langt hovedparren af forskerne bor - i Europa og Nord
amerika - er fuglene forlængst blevet beskrevet, og de nybeskrevne 
an er kommer især fra Sydamerika, Afrika eller Ny Guinea og omkring-
liggende øer. , 
Derfor vakre det ekstra stor opmærksomhed, da der i 1975 blev 
opdager en hidtilukendt fugleart så rær på Europa som i Algerier. 
På bjerger Djebel Babor i den nordlige del af landet ligger en lille 
rest skov på under 3 km :U og det var her, a~·ren - en spærmejse- blev 
opdager. 

Det er specialisterne, der er truet 
Der er typisk for en nyopdager fugleart, at den ofre har en stærkt 
begrænser udbredelse, og der er netop forklaringen på, at den ikke 
er blevet opdager tidligere. Selvom en art kan være almindelig, hvor 
den nu findes, vil den begrænsede udbredelse betyde, at der samle
de antal af anen vil være lavt, og at den også vil være ekstra sårbar 

overfor trusler. Verdensbestanden af spærmejsen i Algerier er på under 
l 000 fugle, og det siger sig selv, at der ikke skal meget menneskelig 
udnyttelse ri l, førend arten kan være truer af udryddelse. 

Ser man på de 11 o/o af alle fugle - i alt 11 11 arrer - der må klassifi
ceres som udryddelserruede, er mere end ro tredjedele (764 arrer) 

truer, fordi de har en begrænser udbredelse. To tredjedele af alle tru
ede fugle lever i skov, og ser man på andre årsager til an ernes true
de status, så er langt den væsentligste faktor, ar deres levesteder for
svinder eller indskrænkes. Truede fugle findes således ofre i skove på 

øer eller på bjergroppe, der ligger så fjernt fra andre skove, ar de i 
principper selv er en slags ø. Men indenfor hver af disse isolerede 

enheder findes der jo ikke bare fugle. Der er også alle de andre ryper 
af organismer, der ligesom fuglene er resultater af en gradvis udvik
ling af arrer gennem årmillioner. 
Truslerne mod klodens plante- og dyreliv er ril stede overalt, men 
de rammer ikke alle arter lige hårdt. Nogle arrer findes vidt udbred
te og er således meget mere robuste end de arrer, der alene lever i en 
mindre, isolerer narurrype, som ikke fi ndes andre steder i hele ver
den. Truslerne mod klodens natur er i første omgang ikke rettet mod 
de vidt udbredte arter, men mod de mange mange special ister, der 
er i den overvældende mosaik af unikke områder, som kan findes 
stort set overalt. 

Forsvundet er for evigt 
De mange små insektarter er givervis ikke så følsomme overfor en 
indskrænkning i en skovs udstrækning som f.eks . de større og mere 
pladskrævende pattedyr og fugle. Det siger sig selv, at når et træ kan 
rumme 43 forskell ige myrearter (se side 11) , skal der ikke bevares 

. mange træer, før også mange myrer må formodes ar kunne overle
ve. Men når arterne forsvinder som følge af, ar hele levesreder for
svinder, er der ingen tvivl om , at selvom vi kun kender navnet på 

den ene fugl, som måske var kendt fra nerop dette o mråde, er dens 
forsvinden er regn på, ar mange andre arter også er forsvundet. Lige
ledes forsvi nder der masser af om råder, som måske ikke har været 
store nok t il at rumme en karakteristisk fugl, frø eller andet større 
dyr, men hvor der har været masser af de mindre dyr, som ikke fin
des andre steder. l den sammenhæng virker det helt ligegyldigt, om 
vi har navn på arterne eller ej - er de først borte, er det for evigt. 



Sådan defineres det traditionelle 
biologiske artsbegreb: 

En gruppe af organismer, der ser ens ud og er i 
stand til at formere sig og få yngledygtigt afkom 

med hinanden. F.eks. er musvitten en art og blåmej
sen er en anden. Begge fugle er mejser, og de 
minder overfladisk om hinanden, men de fleste 

vil hurtigt kunne se forskel, f.eks. på musvittens 
sorte kalot modsat blåmejsens blå isse. Under 

normale forhold vil en musvit og en blåmejse ikke 
kunne yngle sammen, og når det helt undtagel

sesvist alligevel sker, vil afkommet ikke selv være 
i stand til at yngle. Derfor vil de to arter kunne 

eksistere side om side. Hvis de var i stand til at 
yngle sammen, ville afkommet hurtigt blive en 
blanding af de to oprindelige arter, og i løbet af 

nogle generationer ville vi se en blandet popu

lation af mejser, hvor nogle måske stadig så ud 
som oprindeligt, mens andre ville vise alle muli
ge blandingsformer. Denne definition på en art 

kaldes det biologiske artsbegreb. 
l eksemplet med de to mejser er der fin over

ensstemmelse mellem teori og praksis, men hos 
mange andre organismer kloden rundt er det ikke 
tilfældet. 

l disse år er videnskabelige kredse meget opta

get af at diskutere artsbegrebet, og der tales 
meget om at definere en art som en gruppe af 
organismer, der ser ens ud og kan føres tilbage 
til det samme ophav. Denne definition lægger 

vægt på at afspejle den forudgående udvikling i 

arternes slægtskabsforhold, og den vil udskille 
endnu flere arter end det traditionelle biologiske 
artsbeg reb. 

Ud fra et synspunkt om beskyttelse af klodens 

mangfoldighed er det yderligere en understreg
ning af, at mangfoldigheden er nærmest uende
lig og findes overalt. 

IllUSTRATION: l ENNYtARSEN PÅ FOTOS AF DANMARKS NATUR· OG LÆGEVlOENSKABEUGE BIBUOTEK. KRISllAN KROGH. FOO, TONY STONE OG 810FOTO. 
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WWF 
Stor satsning på solceller 
l samarbejde med Forum for Energi og Udvikling afholdt WWF Verdensnaturfonden i 
sensommeren en international konference i København som opfølgning på klimatop
mødet i Kyoto: "Solar Photovoltaic Power - The Power Supply of Tomorrow." Udvik
lingsminister Poul Nielson åbnede konferencen, som havde deltagelse af eksperter fra 
USA, Japan, Holland, England, Danmark, Senegal, Ægypten, Ghana, Zimbabwe, Burki
na Faso, Nepal, Vietnam, Verdensbanken, Union Bank of Switzerland, Shell og BP. Kon
ferencen blev finansieret af Danida og Energistyrelse n. 
Formålet var at diskutere, hvor meget solceller kan bidrage til gennemførelse af Kli
makonventionens overordnede målsætning - herunder hvilke initiativer lande og orga
nisationer kan tage for at sikre en betydelig prisreduktion på solceller. Andendagen var 

SOLCELLEANLÆG PÅ BORNEO l INDONESIEN 

reserveret en national diskussion af, hvordan Danmark og dansk erhvervsliv kan styrke 
indsatsen på solcelleområdet i årene fremover. 
Det blev klart, at mange lande, bistandsorganisationer og olieselskaber satser stort på 
solceller i disse år. Solenergi forventes nemlig at blive en af de helt væsentlige ener
gikilder på lidt længere sigt. Det blev også klart, at der er en øget politisk vilje til at få 
Danmark med på "solcellevognen". Store danske virksomheder og væsentlige aktører 
fra el-sektoren er interesseret i og parat til en øget dansk indsats på solcelleområdet. 
Detaljer om konferencens diskussioner fremgår af Chairman's Summary, som kan fås 
ved henvendelse til WWF Verdensnaturfonden. 

Tak til Børsens Nyhedsmagasin og Illustreret Videnskab 
De høje priser på indrykning af annoncer afholder typisk WWF fra at benytte denne 
form for kommunikation. Men der findes media, som stiller gratis spalteplads til rådig
hed for WWF. Det gælder i særlig grad to magasiner, nemlig Børsens Nyhedsmagasin · 
og Illustreret Videnskab, og det er vi dem meget taknemmelige for. Så når du ser en 
WWF-annonce i et af disse to magasiner, kan du sende dem en venlig tanke. 

Kalender 1999 på vej 
l forbindelse med vores indsamling til 
pen mod den illegale handel med 
dyr og planter tilbød vi WWFs Ka 
1999 til alle, der bidrog med mere 
125 kroner. Rigtig mange bakkede op 
indsamlingen, og det siger vi tak for. 
deren er nu i produktion, og fo 
udsendt i første halvdel af december. 

Nyt ungdomsmagasin 
l begyndelsen af november udsendte 
lemfolkeligt Samvirke et helt specielt 
visningsmateriale til alle danske skoler. 
Det drejer sig om et temanummer af 
nisationens ungdomsmagasin ZAPP 
den rundt, en videofilm og diverse 
slag til, hvordan materialerne kan 
des i undervisningen. 
Temaet er Jordens biologiske rn;o,nnu' " 

dighed, og udgivelsen fandt sted i et 
samarbejde med WWF v .. ,.r1.,,nc:n 

den, der bl.a. har haft det redaktionel 
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www.wwf.dk 
Så enkel er adressen på WWF Verdensnaturfondens 
hjemmeside, som gik i luften i starten af oktober måned. 
Hjemmesiden er udarbejdet efter ønsket om, at besøgen
de skal have hurtig adgang til relevante informationer. 
Derfor rummer hjemmesiden heller ikke et væld af far

vestrålende illustrationer og underholdende gimmicks, 
men derimod en masse oplysninger til den, der er in
teresseret i globale natur- og miljøforhold samt i WWF 
Verdensnaturfondens holdninger til aktuelle spørgsmål. 
Velkommen til www.wwf.dk. 
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Ny videnskabelig medarbejder 
Martin Winther er blevet ansat i en nyop

rettet halvtidsstilling på WWF Internati
onais ferskvandsprogram, som er place

ret i WWF Danmarks lokaler. Her skal Mart
in bl.a. stå for en række koordinerende 
funktioner i forhold til WWFs fers
kvandsmedarbejdere fra de andre euro
pæiske lande. 

Martin Winther er 32 år og studerende 
ved Roskilde Universitetscenter, Institut 
for Geografi og Internationale Udvik
lingsstudier. Her er han ved siden af sit 
nye job i WWF i gang med at skrive spe

ciale med det meget aktuelle tema: Hvor
dan kan man skabe økonomisk udvikling 
i et fattigt russisk landområde og sikre, 
at det sker så bæredygtigt som muligt og 
tager hensyn til de lokale ressourcer. 

"'- "'* •. 

Erstatning fra Den Blå Avis 
WWF Verdensnaturfonden fik fornylig i Sø- og Handelsretten tilkendt en erstatning på 

100.000 kr. fra Den Blå Avis, som uretmæssigt havde brugt panda-logoet i avisens kol
ofon. l den efterfølgende presseomtale af sagen fremgik det, at Den Blå Avis havde 
været firmamedlem af WWF i den periode, hvor man havde brugt logoet. Læserne kun
ne dermed få det meget uheldige indtryk, at WWF havde sagsøgt en af sine egne 
firmamedlemmer. Dette er naturligvis ikke tilfældet. 

Udover at Den Blå Avis i den pågældende periode ikke firmamedlem af WWF Ver
densnaturfonden, giver et firmamedlemskab af WWF Verdensnaturfonden ikke ret til at 
bruge panda-logoet. 

Hurra for Konvolutfabrikken Danmark 
Den 8. oktober modtog generalsekretær Kim Carstensen en check på 58.696 kr. af direk
tør Johannes Madsen-Myg dal fra Konvolutfabrikken Danmark. Virksomheden havde fået 
den glimrende ide at opfordre kunder og forretningsforbindelser til at donere WWF et 

beløb i stedet for at give virksomheden en gave i anledning af dens 100-års jubilæum. 
På naturens vegne siger vi tusind tak! 
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Sakha er på størrelse med Indien, men har en befolkning på kun 1 million - en tusin

dedel af Indiens. Til gengæld lever der bjørn, elsdyr, ulv og rensdyr i den vidt

strakte nordligt beliggende nåleskov, taigaen. 



Af C l a ud e Martin 

l 

Hvad får et land til at give 

700.000 km2 - det dobbelte af 

Tyskland - som Gave til Jorden? 

Og er der overhovedet noget 

ved området, når man kan finde 

Formidabel "' påat"foræredetvæk"? 

Gave til Jorden 
Republikken Sakha i det øs tlige Sibirien har givet den 
måske mest imponerende Gave til Jorden af alle ved at fre
de et utroligt stort landområde. Men hvad ligger der bag 
denne opsigtsvækkende gesrus nerop nu, hvor Rusland 
befinder sig midt i en alvorlig økonomisk krise? 
Og hvor ligger så overhoveder Sakha? Der var der i hvert 
fa ld ikke ret mange i WWFs hovedkvarter i Schweiz, der 
havde nogen ide om, da vi modtog er bemærkelsesværdige 
brev fra republikkens præsident. 
Faktisk var vi ikke blot ret forbavsede, men også noget 
skeptiske, da vi læste, ar præsiden t Mikhail Nikolayev agte
de at frede 700.000 km2 af lander som en Gave ril Jorden 
i forbindelse med WWFs Kampagne for en Levende Pla
net (Living Planet Campaign). Ja, der var 700.000 km2-
er område, der er dobbelt så stort som Tyskland. 
Vi fandt dog i hvertfald hurtigt ud af, ar republikken Sakha 
er en del af den Russiske Føderation, og at den tidligere 
hed Yakurien. Sakha er omrren t på stø rrelse med Ind ien, 
men har en befolkn ing på kun l million, en rusindedel af 
Indiens. Landet er med andre ord r)rndt befolker og be
står mest af tundra og nåleskov, så man kunne spekulere 
over, om der overhovedet var interesse for en fredning af 
så stor en del af det. 
Kort tid efter rejste et nyt spørgsmål sig, da præsident N iko
layev og hans miljøminister m ed fø lge kom til Schweiz 
med en række eksperter og store landkort for at gøre rede 
for, hvad der skulle vise sig ar være den mest omfattende 
landsplanlægning, jeg nogensinde har set. Det var også et 
af verdens mest imponerende fredningssysremer. Der var 
ingen tvivl om, at folkene fra Sakha mente det alvorligt, 
men man kunne spørge sig selv om deres motiver. 
Når alt kom ri l.alt, så havde Yakutien været en del af det 
sovjetiske rige, som efter sammenbruddet nærmest var ble
•vet synonymt med miljø-ødelæggelse. H vad var det så, der 
havde inspireret Sakha-folkene til p ludsel ig ar udvise inter
esse for narurbevarelse? 

På dybfrossen grund 
I september, et par år efter vi havde modtaget p ræsiden
tens brev, rejste jeg til Sakha fo r med egne øjne at se på 

Claude Martin, generaldirektør 

i WWF International tog til det 

østlige Sibirien for at finde 

svaret, som bl.a. skulle vise sig 

at have forbindelse med den 

økonomiske krise i Rusland. 

F o 1ø: IF OT o c WW F 
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ftfs Uting Piaaet Campalgn bliY 
lanceretl1996 og skal ware frem IIl 
Ir 2000. Den har som mil at mobl· 
IIsare alle dele af samfundet l kam-

lander- netop som omfanget og følgerne af Ruslands finans
krise blev åbenbare. Jeg fløj til Moskva og derfra seks rimer 
mod øst ri l Yakursk, Sakhas hovedstad, som er opført på den 
sibiriske permafrost, der når 300 m ned under jordens over
flade og kun tør op i tre meters dybde ilden korte sommer. 
Der går hverken veje eller jernbane t il Yakursk, og kun om 
sommeren kan man komme dertil med\S.k ib via Det Nordli

ge Ishav og floden Lena. 

pen for en natur l balance: Regerln· 
ger, erhwensUt, prlwatpersoner osw. 
tn af de ting, mø lan g,re, er at 
give en Gate •• , JIUil!lln. ·,~~~~ 

Der er heller ikke nemt at komme rundt i landet. Jeg var så 
held ig ar have en helikopter t il rådighed og kunne derfor i 
fulde d rag nyde syner af landets utrolige skøn hed- vidtstrak
te skove med årsridens lysegule birketræer, rusindvis af søer 
og utæmmede floder, den storslåede vildmark med bjørne, 

elsdyr, ulve, rensdyr, kronhjorte og meget andet. 
Jeg kom også til ar forstå, hvorfo r Sakha havde besluttet at give netop denne Gave til Jorden: 
Overalt hvor jeg kom, fra regeringskontorer t il skoler og fjerne bosættelser, stødte jeg på er 

brændende ønske om at bevare lander og dets kultu r, som det 
var. Dette land på verdens rand, med halvdelen nord for Polar
ci rklen, har eksisteret siden den tid lige stenalder, og nutidens 
befolkning viser sig ar nære de samme følelser for landet og 
lever i pagt med naturen på samme måde, som deres forfædre 

gjorde der. 

Presset på grund af krisen 
Sommerens store folkefest i juni, "yhyakh'"en, starter med en 
rituel taksigelse til de magrer, der styrer Sakhas liv: En cere
moni for at holde ilden ved lige, en bøn til de guder, der beskyt
rer hesreavl, og overstænkning af græs og træer med "kour
m iss", som er en spiritus, der er fremsti llet af gæret hoppe
mælk. 
Naruren spiller således en stor rolle i dagligliver i dette fjerne 
og smukke land - derfor ønsket om ar bevare den. 
Der skulle dog vise sig endnu en grund til, at Sakha har beslut
ret at frede så stor en del af landet: Under det russiske styre 
var Yakutien kendt for sine store rigdomme af mineraler, metal 
og fossile brændsler - alt fra guld og diamanter t il kul og gas. 
Gennem årtier blev disse groft udnyttet af Storrusland, men 
også til gavn fo r Sakha, der fik betal ing i form af skoler, høje
re læreanstalte r og en forbed ret infrastruktu r. Generelt har 
man dog stad ig bitre minder fra Moskva-riden, og selv nu er 
det Rusland, der profi terer mest på m inedriften. 
Nu, hvor kommunismen er forsvundet, og markedsøkonomi 
er tidens løsen, er der risiko for, a t naturressourcerne kommer 
under endnu større pres - ikke mindst på grund af Ruslands 
økonomiske krise. Efter den nyligt opnåede uafhængighed, og 
dermed fr iheden til at nyde naturen, har Sakha derfor raget et 

afgørende skridt til at bevare en stor del af der, de betragter 
som deres mest værd ifulde ressource i en verden, der måske er 
ligeglad. WWF vil foresar støtte deres bestræbelser. • 
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Bekymri 
n 

Bekymring er 

en positiv drivkraft. 

Verden er fuld af 

eksempler på, 

hvordan bekymringen 

er med til at skabe 

fremragende 

resultater. 

Af KIM CARSTENSEN. Generalsekretær VIV/F. 

Mange private virksomheder og internationale institutioner er langt inde i 
overvejelser, om hvordan de bedst muligt integrerer miijohensyn i deres almin
delige, forretningsmæssigt sunde dispositioner: Det er en langt mere konstruk
tiv måde at arbejde på end den lomborgske, hvor man ender i skænderier mel
lem dem, der er absolut for miijoet og dem, der er lige så absolut imod. Begge 
dele er gammeldags karrikaturer. 

I SEPTEMBER udkom Bjørn Lomborgs bog 'Verdens SANDE Tilstand' . 
Det skete under stor bevågenhed i medierne. Bogen er båret af det syns
punkt, at der ikke er grund til at bekymre sig så meget om miljøet. 
Det var en sjældent vellykket låncering. Foromtale, anmeldelser, kronikker, 
artikler, debat i TV, radio og de fleste aflandets aviser. Bjørn Lomborg har 
virkelig formået at skabe omtale af sine synspunkter. 
Omtalen skyldes i høj grad at synspunkterne var så provokerende. Bogen 
vrimler med udsagn som: Der er masser af skov, og vi får mere og mere af 
den . . Pesticider er gode og gør os sundere. Klimaforandringerne bliver ikke 
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Lomborgs målestok 
for godt og skidt er, 

om mennesker 
umiddelbart har fået 

det bedre. 
Og målt med den 

alen er der me·get 
miljøarbejde, 

som falder helt ved 
siden af. 

over de ting, der faktisk 
er lykkedes. 
30 års miljøpolitik, drevet 

ret dramatiske, og det kan ikke betale ", af ægte bekymring for 
sig at bekæmpe dem. Det er udsagn, 
som går stik imod de budskaber, vi har miljøet og naturen, har 
vænnet os til at høre i miljødebatten. givet resultater. 
Lomborg drager miljøsagens betydning! 
i tvivl. Og han gør det med henvisning 
til ·alverdens officielle statistikker, soiJi stort set alle - i hvert fald i Lomborgs udlægning - peger 
på, at det går bedre og bedre i verden. 

Mange af Lomborgs tal er faktisk hentet i de samme værker, som miljøbevægelsen refererer til, så 
man må umiddelbart undre sig over, at der kan være så stor forskel i tolkningen. Men når man 
ser nærmere efter, er der faktisk en forklaring: Lomborgs værdigrundlag er simpelthen et andet 
end vores. 
Lomborgs målestok for godt og skidt er, om mennesker umiddelbart har fået det bedre. Og målt 
med den alen er der meget miljøarbejde, som falder helt ved siden af. Verdensnaturfondens arbej
de for mere urørt naturskov i Danmark vil f.eks. ikke umiddelbart redde meoneskeliv. Ja, faktisk 
kunne det gå modsat. For i teorien vi l urørte skove være farligere end de fors tligt drevne skove. I 
den urørte skov vi l de døde træer få lov at stå ti lbage, og så bliver der en større risiko for at få gre
ne i hovedet i stormvejr. Det er også svært at påstå, at vi redder menneskeliv nu og her ved at beva
re tigre i Indien. Tigre er jo farlige. Men til gengæld redder vi livskvalitet, ved at vi bevarer natur 
omkring os, både her og i Indien. Og for os handler det også om kval itet, ikke kun om overle
velse. 
Vores mål er bredere og mere langsigtede. Vi tror på, at naturens mangfoldighed er et afgørende 
livsgrundlag for os mennesker, og at vores arbejde derfor skaber gode menneskeliv på længere sigt. 
F.eks. har mennesket brug for de skove, tigrene lever i. Skovene ha'r betydning fo r vandforsyning, 
klimabalance, urter, svampe og meget mere. . 

Det vil Lomborg ikke være uenig i, men han siger, at skoven har det fint, vi m ister stort set ikke 
noget. Desværre er han galt afmarcherer. Verdens skovareal er kun omkring halvdelen af det oprin
delige, og vores tid har været hård ved skovene, især i troperne. Vi har mistet om kring 25% af 
tropeskovene siden 1960. Der er dramatisk, og det er en meget hurtig afvikl ing af en af verdens 
vigtigste naturtyper. I øvrigt handler det ikke kun om arealer. Langt det meste skov er ikl<e, hvad 
det var engang, fordi der er sket et enormt tab i skovenes kval itet. Kun 20% af verdens skove har 
i dag karakter af store, intakte økosystemer, hvor naturens processer kan råde. 
Billedet er det samme for andre naturtyper. Det gåt ned ad bille. Det gælder verdens vådområ
der, kysterne og havene. Men der findes ingen globale statistikker for disse forhold, og derfor er 
der ingen steder, hvor oplysninger herom kan trænge ind i Lomborgs univers. WWF har for nylig 
netop forsøgt en vurdering. D en var behæftet med stor usikkerhed, men den pegede på, at vi siden 
1970 har mistet omkring 30 procent af naturværdierne omkring os. D.et er egendig ikke i mod
strid med Lomborgs tal, for disse ting er slet ikke med i Lomborgs verdensbillede. 

Vi tror på, at naturens 
mangfoldighed er et afgørende 
livsgrundlag for os mennesker, 

og at vores arbejde derfor 
skaber gode menneskeliv 

på længere sigt. 

Lomborgs værdigrundlag er altså snævrere end 
vores, og derfor er vi uenige om, hvad der er vig

rigt. Men han lægger sit grundlag åbent frem, og 
der er jo en ærlig sag, så det skal han ikke kritise
res for. Til gengæld er det et problem, at Lom

borgs forståelse af miljøpolitik ofte er ganske over
fladisk. 
På klimaområdet vikler han si'g ind i et langt reg
nestykke, som ender med, at det frem t il år 2100 
vil koste l 0.000 milliarder dollars at stabilisere 



udslippene af drivhusgasser, mens der kun vil koste der halve at lade stå .til og 

reparere skaderne, når de opstår. F.eks. ved at bygge diger i Bangladesh, efter
hånden som vandsranden stiger. 

Men disse beregninger er behæftet medsåsror usikkerhed, ar de nærmest er 

absurde. Det vigrige for os er, ar udgifterne i starren er ganske små. Derfor 

er der er al mulig grund til ar komme i gang nu. 
H vad Lomborg tilsyneladende ikke har forsråer er, at kl imaafta lerne er dyna

miske. De nuværende aftaler gælder frem til år 201 2, og hvad vi derefter skal 

gøre, vil blive besluttet hen ad vejen i lyset af den nyeste viden om konse

kvenserne af klimaforandringer og om mulighederne fo r at producere ener

gi uden udslip af drivhusgasser. 

Det er altså meningsløst ar regne på, hvad de nuværende aftaler vil koste frem 

·ri l år 2 100, for de vi l blive ændrer masser af gange undervejs. 

I WWF Verdensnatutfonden tror vi på, at handling nu vil fremskynde den 

teknologiske udvikling af alternarive energikilder som f.eks. solenergi, der har 

potentiale ti l at klare hele problemer for os på længere sige. Ved ar starte nu 

kan vi være et skridt foran udviklingen i steder for bestandig at skulle halse 

et eller flere skridt bagefter. 

Det mest ærgerlige ved Lomborgs bog er dog, ar den helt 
forbi går de mest interessante nye udviklinger på mil

jøområdet. I disse år er der mange private virksomheder 

og store, inte rnationale instirmioner som Verdensbanken, 

der er langt inde i overvejelser om, hvordan man bedst 

muligt gør miljø til en del af de helt normale dagligdags 

forretninger. 

De arbejder på ar integrere miljøhensyn i deres alminde

lige, forretningsmæssigt sunde dispositioner. Det er en 

langt mere konstruktiv måde at arbejde på end den lom

borgske, hvor man ender i skænderier mellem dem, der 

er absolut for miljøet og dem, der er lige så absolut imod. 

Begge dele er gammeldags karrikarurer. 

Alligevel er Lomborgs bog værd ar læse. Den indeholder 

meget gode og rigtige om udviklingen i men neskers leve

vi lkår. Til gengæld er den svag på det egendige miljøsrof, 
.og derfor skal man tænke sig om undervejs og lade være 

ae tro, at Lomborg har fanget verdens sande ti lstand. 

T ilbage står, at vi skal huske at være glade over de ting, 

der faktisk er lykkedes. 30 års miljøpolitik, drevet af ægte 

bekymring for miljøer og naturen, har giver resultater, selv 

om der stadig er alt for mange problemer, yi ikke har fller 
løst. 

Erkendelse af problemerne er første skridt på vejen ri l at 

løse dem. Lomborg nævner f.eks., at Brasilien har beslut
ter at frede l O o/o af sine skove. Når det er sket, skyldes der, 

at bl.a. WWF har påpeger, at afskovningen er et problem. 

Og at WWF sam men med Verdensbanken har givet Bra
silien den støtte, der skal til, for at de kunne tro på, at 

løsningen er mulig. Det er er eksempel på, ar bekymring 

nytter. 

Det er ukonstruktivt 
og en gammeldags karrikatur 
at ende i skænderier 
mellem dem, der er absolut 
for miljøet og dem, der er 
lige så absolut imod. 



Elefanter tilbage til naturen 
l Thaila':ld findes der omkring 1.500 elefanter i vild natur, mens 3.000 holdes i fangen
skab, hvor de benyttes som arbejdsdyr i skovene eller til religiøse formål. 
Tæmning af elefanter går mange hundrede år tilbage i landets historid; men har imid
lertid aldrig ført til en egentlig avl, idet langt de fleste tamdyr er blevet indfanget i natu-

REDNINGSAKTION FOR BISON l RUSLAND 

ren. Siden Thailand i 1989 indførte et 
stop for al fældning af naturskov, er 
mange elefanter blevet arbejdsløse, 
og det har givet problemer for deres 
ejere, som meg~· naturligt har svært 
ved at skaffe anden beskæftigelse til 
deres dyr. Samtidig findes der flere 
steder i landet fredede naturområder, 
hvor de vilde elefanter er blevet udryd
det, som stadig kunne fungere som 
velegnede levesteder for de store 
tykhuder. 
Myndighederne i Thailand har derfor 
en plan om at udsætte nogle af de 
tamme elefanter i udvalgte områder. 
De første er allerede sat ud, og deres 
adfærd følges meget nøje. 
Ejerne får betaling for deres elefan
ter og er af projektet blevet ansat til 
at deltage i overvågningen. 
Projektets langsigtede succes afhæn
ger af, om dyrene falder til i naturen 
og begynder at yngle. 

Udsigterne for den europæiske bison i Rusland er lysere, efter at de russiske myndigheder sidste år vedtog 
en strategi for redning af bisonoksen i landet. Inden Sovjetunionens sammenbrud i 1991 fandtes i alt ca. 
1.500 dyr, fordelt på mange fritlevende bestande inden for unionens grænser. Da Sovjet blev delt, havde 
Rusland 11 bestande, Ukraine 12. Hviderusland fire, Litauen to og Kirgisistan og Aserbajdsjan hver en. Efter 
1991 har økonomiske problemer i arbejdet med naturbeskyttelse medført et drastisk fald i bestanden af 
bisonokser. Fire af bestandene i Rusland er helt uddøde, og det samlede antal dyr i landet er faldet fra 552 
til 343 i 1997. Men der er nu planer om at genskabe bestanden flere steder i Rusland. Bl.a. vil man gen· 
nem et målrettet avlsarbejde på et centralt opdrætscenter producere dyr, som sættes ud i egnede beskytte
de naturområder i Rusland. Den europæiske bison var meget tæt på helt at uddø i tiden efter 1. verdenskrig, 
men blev reddet i sidste øjeblik. 

Hjælp til danske ynglefugle i Vestafrika 
Et af verdens vigtigste vådområder ligger ud til Atlanter
havet i den vestafrikanske stat Mauretanien. Millioner af 
vade- og andefugle overvintrer i Bane d'Arguin National 
Park, heraf mange danske ynglefugle. WWF Verdensnatur
fonden har siden 1976 arbejdet sammen med myndighe
derne om beskyttelsen af det store naturområde, der dæk
ker et areal på 12.000 km2. WWF har for nylig bevilget ca. 
2 millioner kroner til overvågning af den marine del af par
ken. Tre nye patruljebåde skal forsøge at forhindre det omfat
tende piratfiskeri, der finder sted inden for parkens grænser, 
samt krybskytteri på de mange fugle. Målet er at sikre, at 
fiskeri og anden udnyttelse af naturen foregår på en bære
dygtig måde og til gavn for lokalbefolkningen. Der arbej
des også med planer om at udvikle øko-turisme i området. 

Tigerens byttedyr forsvinder 
En ny trussel presser den bengalske tiger. 
Mens den intensiverede kamp i Indien 
mod krybskytterne tyder på en vis suc
ces, kan en anden og nok så væsentl ig 
faktor være med til at tage livet af tige
ren på en mere indirekte måde. De byt
tedyr, som tigeren lever af, er nemlig i 
kraftig tilbagegang i flere af de områder, 
hvor tigeren endnu holder stand. Det 
gælder bl.a. hjorte, vildsvin og unge 
vildokser, som udgør tigerens vigtigste 
bytte. Når disse dyr forsvinder fra områ
det, er tigeren nødt til at dræbe og æde, 
hvad den kan ra fat på, og det vil sige 
tamkvæg. Resultatet er konflikter med 
de lokale beboere og medfører desværre 
ofte udlægning af gift mod tigeren. Det 
samme gælder for leoparder, som også i 
stigende grad angriber tamkvæg. Når 
antallet af byttedyr er gået ned, skyldes 
det først og fremmest alt for omfatten
de jagt - såvel legal som illegal - på de 
pågældende dyr. De indiske myndighe
der, der beskæftiger sig med rigerbeva
relse, har hidtil fokuseret mest på kryb
skyttebekæmpelse, men de vil nu også 
inddrage problemet med nedgangen i 
byttedyr i det fremtidige arbejde. 
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Uskyldige ofre i narkotikakrig 
Columbia er fortsat en af de største producenter og leverandører af 
kokain og heroin; især til det amerikanske marked. For at komme nar
kobaronerne og den ulovlige dyrkning af kokaplanter og opiumsval
muer tillivs har myndighederne i Columbia i de senere år anvendt den 
metode at sprøjte markerne fra luften med pesticider. Resultaterne 
har dog langtfra været imponerende, og der har vist sig at være bety
delige omkostninger forbundet med denne metode. 
Sprøjtningen kan ikke udføres særlig præcist og går derfor hårdt ud 
over nærliggende afgrøder med ananas, maniok, citroner og bananer, 
ligesom regnskov, der ligger op til de sprøjtede marker, også bliver 
ramt. Vidner siger desuden, at tonsvis af døde fisk kan ses i floderne 
som følge af giftsprøjtningen. Sprøjtningen har endvidere medført, 
at dyrkerne blot flytter endnu længere ind i regnskoven og rydder den
ne for at få plads til deres afgrøder. 
Erfaringer fra andre lande i Latinamerika, der ikke bruger sprøjtning 
af de ulovlige marker som middel, viser, at såfremt narkotika-dyrker
ne virkelig får muligheder for at dyrke andre afgrøder, vil de fleste af 
dem gøre det. 

Mauritius-tårnfalken reddet LOKALT ANSVAR FOR DYRELIVET 
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Bestræbelserne på at redde den truede 
Mauritius-tårnfalk er endt som en stor 
succes. Den sjældne falk, der kun findes 
på øen Mauritius i Det Indiske Ocean, 
var yderst tæt på at uddø. I 1974 var 
bestanden i naturen nede på kun fire 
individer. På basis af fugle i fangenskab 
stanede man, med støtte fra bl.a. WWF 
Verdensnaturfonden, et målrettet avls
program med henblik på at producere 
fugle, der med tiden kunne udsættes i 
naturen. Dette er siden sket i betydeligt 
omfang, og samtidig har øget beskyttel
se og opmærksomhed om den sjældne 
an skabt bedre muligheder for falken. 
Siden 1994, hvor den sidste af mange 
opdrættede falke blev sat fri, har man 
nøje fulgt bestanden i naturen. Den er 
nu opgjon til 540 fugle, og myndighe
derne har erklæret, at anen ikke længe
re har behov for aktiv hjælp. 

En nyligt vedtaget tov i Namibia lægger i vid 'IJdstrækning hovedansvaret lor naturbevarelse og dyreliv 
ud Iil de lokale myndigheder og samfund. l første omgang sker det l 4 områder, der dækker et areal 
på ca. 10.000 km'. Dermed følger landet de gode erfaringer, man har haft i Zimbabwe, hvor forvalt
ningen al dyrelivet • herunder en bæredygtig udnyttelse af vildtet og indtægter fra jagt · tillalder de 
lokale samfund, der kan anvende midlerne Iil skolebyggeri, klinikker, vandpumper o. lign. På den måde 
får det vilde dyreliv en værdi. De lokale beboere ser Ikke længere kun vildtet som et besværligt ele
ment. der måske skader deres afgrøder og konkurrerer med husdyrene om løden l området. l kolonl
liden havde lokalbefolkningen ikke Indflydelse på forvaltningen af naturressourcerne, hvilket bl.a. før
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te Iil, at krybskytteri florerede 
alle steder. 
Nu har befolkningen Interesse 
i at bekæmpe krybskytteri, for
di den selv får gavn af de dyr, 
der lever l området. Lokalsam
fundet får tilført økonomiske 
midler gennem f.eks. naturtu· 
risme, og udnyttelsen al dyre
livet giver et alternaliv Iil det 
traditionelle landbrug. WWF Ver
densnaturfonden har udviklet 
programmet sammen med de 
namibiske myndigheder. 
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Årets pop.ulære 
mandelgave! 

Køb den hos din boghandler. 

I år behøver du ikke at vente til sidste 

øjeblik med at købe gaven til den, der 

er heldig at B mandelen juleaften. 

Årers Mandelgave er ude hos bog

handlerne nu. 

Historien om Ghita Nørby og Poul 

Thomsens rejse. ri l Ugandas regnsko

ve for at møde nogle af verdens mest 

imponerende skabninger, 

bjerggorillaerne, er fascinerende 

læsning. Og bogen er fyldt med fotos, 

der giver oplevelsen af selv at være ra 
meter fra dyrene. 

Også på TV 
Poul Thomsen havde et kamerahold 

med i Uganda, og det er der kommet 

en enestående udsendelse ud af. Den 

bliver vist på DR TV den 3. januar 

1999. Så hold godt øje med 

tv-programmerne. 

Overskud til Oskar 
Årets mandelgave er samtidig en gave 

til den truede natur. Overskuddet 

fra salger af bogen går til Operation 

Oskar, Verdensnaturfondens arbejde 

for at sikre de regnskove i det centrale 

Afrika, som gorillaer og chimpanser 

er helt afhængige af. 

WWF Verdensnaturfonden takker 

DR Multimed ie, dagbladet BT og 

Specialtrykkeriet, som i fællesskab 

har gjort det muligt at 

udgive bogen. 
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