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Stop brugen af DDT 
l 

Undskyld, hvis overskriften lyder lidt gammeldags. Vi er jo for længst holdt op 
med ar bruge DDT, og stoffet h~r været forbudt i Danmark og vore nabolande 

i masser af år. Så hvorfor dog rage DDT op nu? 
Hvis jeg skal være helt ærlig, troede jeg faktisk også, ar problemerne med DDT 
hørte forriden til. Der var jo tilbage i 60erne og 70erne, vi fandt ud af, ar DDT 

og andre af de ridlige miljøgifte nedbrydes uendelig langsomt i naturen: Stofferne hober sig op i miljøet, i 
stadig højere koncentrationer jo længere man kommer op i fødekæden. 

Jeg husker stad ig min unge vrede over, at DDT og beslægtede stoffer gjorde rovfuglenes æggeskaller så 
tynde, ar æggene brasr og ikke kunne ruges ud. Og jeg husker min glæde over forbudet, da det kom. Men 
som artiklen på side 8 fortæller, er DDT absolut ikke fortid. Faktisk bruges DDT stadig alt for mange ste
der. Og det samme gælder en række beslægtede stoffer, der nedbrydes lige så langsomt i naturen. Ganske vist 
kan vi måle, at mange landes forbud mod DDT og de beslægtede stoffer har haft en effekt. Gennemsnitligt 
er koncentrationen af DDT i mennesker kun lidt over halvt så stor som tidligere- og omkring Østersøen er 
rovfuglene igen i fremgang, formendig bl.a. af denne årsag. Men selv om koncentrationerne er lavere, har vi 
alle stadig både DDT og de andre forbudte stoffer i os. Stofferne findes overalt i miljøet, og trods forbud 
kommer de stadig ind over vores grænser. De er både giftige, kræftfremkaldende og hormonforstyrrende. 
l der hele rager ubehagelig kemi, som slet ikke burde være i miljøer. 

DDT er især udbredt i de fattigste lande i troperne, hvor der bl.a. bruges til bekæmpelse af de myg, der 
spreder malaria. Ofre bruges der sågar ril indendørs sprøjtning, hvilket er stærkt medvirkende til de høje 

koncentrationer af stoffer i mennesker i ulandene. F.eks. har kvinder i Z imbabwe 25 gange så meget ODE i 
deres brystmælk som kvinder i USA. ODE er er nedb1ydningsstof af DDT. 

Årsagen er en blanding af farrigdom og ligegyldighed. DDT og en række af de beslægtede stoffer er billige 
og derfor nemt tilgængelige for farrige lande. Og endnu er der ingen, der har haft styrke til ar presse kemi
industrien og regeringerne til ar acceptere er forbud mod stofferne. 

Nu er der dog startet forhandlinger i FN, der skal føre ril en global aftale om DDT og andre svært ned
brydelige stoffer. Verdens lande har giver sig selv en frist t il udgangen af år 2000 ri l at blive enige. Der er ærl igt 
talt ikke et sekund for tidligt. 
WWF presser på i de globale forhandlinger. For ar aftalen bliver mere end pæne ord. Den skal handle om er 
hurtigt globalt forbud mod de værste kemikalier- og en plan for ar fa gjort noget seriøst ved de andre svært 
nedbrydelige stoffer, der burde have været faser ud for mange år siden. Samtidig vil WWF rage ulandenes 
problemer alvorligt og pege på realistiske alternariver ti l det DDT, de er afhængige af i dag. Det kan lade sig 
gøre, også uden enorme omkostninger. Vi andre blev jo heller ikke farrige af ar forbyde DDT. 

Kim Carstensen, generalsekretær 
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Giftig, grusom og gavnlig 
..................... " .... ······ ·· ·························· 

Svampenes verden er fuld af mystik, eventyr, skræk og 

myter. Som forunderl ige skabninger på g rænsen mellem 

p"lanter og dyr er de netop nu på deres 
højeste i naturen. 

Af Anne-Marie Mikkelsen, 

videnskabelig medarbej der WWF 

Gummi er godt 

Når valget skal stå mellem vinyl og gummi ti l efterårets 

regntøj og gummistøvler, så er GRØN INFORMATION 

ikke i t vivl. Læs hvorfor. 

De værste kemikalier på Jorden 

De produceres og b ruges fortsat i stor stil , selvom 

verden i flere årt ier har vidst , at de er ekstremt skadelige 

for mennesker og natur. De findes over 

hele Jorden . 

WWF vil have dem forbudt. 

Af Nanet Poulsen, journalist 

Long Alongo kalder verden ____ ........ ................ .. . .. .................. ............. . 

Når en lokal stammebefolknings nedarvede respekt for 

ressourcerne forenes med vest lig ekspertise, kan man nå 

utroligt langt i naturbevarelse. 

Resultaterne i de tidligere hovedjæge

res land på Borneo t jener ti l eksempel 

for hele verden . 

Af Lene Topp, 

videnskabelig medarbejder WWF 

Er naturen virkelig truet? ____ .................. .. ..... ......................... .. .... ................ ................ .. ............ .............. .. 

Det lyder så nemt og bekvemt at kalde en dyreart truet . 

Men bag begrebet gemmer sig videnskabelige fakta, som 
gør det særdeles anvendeligt . 

Af Bent Jørgensen 

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- '·t. 
rens mangfoldighed, at si kre at udnyttelsen af naturens ressourcer sker på en bæredygtig måde og at bekæmpe forurening og unødigt 
forbrug af ressourcer og energi. WWF' 
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Stinksvampens 
form og mark
champignonernes 
hekseriuge provokerer 
og inspirerer til 
mytedannelse. 

• En mystisk verden af både 

~l tl 
Svampe kan have alle for-mer og farver. De kan være på 
størrelse med en velvoksen fodbold eller så små, at man 
skal have mikroskop for at se dem. De kan være himmelsk 
velsmagende ellerforfærdelig beske og bitre. De kan være 
fUldstændig harmlos e eller så giftige, at der ingen redning 
er. Og de hører hverken til plante- eller dyreriget. De er 
et rige helt for sig selv - svamperige t! 

Svampene har deres hele egen livsstil. De lever af ar ned
bryde levende og døde p lancer og dyr. I modsærning ril 
planrerne har svampene inrer bladgrønr, og de er der
for ikke afhængige af solens scråler for ar skaffe sig ener
gi og næring. Og i modsætn ing ril dyrene har svampe
ne ikke mund og tarmkanal. Svampene klarer omsæt

D e har skabt 

myter, de har skabt 

skræmmebilleder, 

de har skabt eventyr 

og overleveringer. 

Svampe er noget af 

det særeste, naturen 

har at byde på. 

ningen ved ar udskille enzymer 

gennem cellernes vægge. Så svam
pe er altså hverken dyr eller plan

ter. De er simpelehen svampe! 
Selve svampen befinder sig gode 
skjule for solen under jorden eller 
inde i rræer, og kun dens frugt 
stikker frem i lyser. Det, vi ser, 

svarer ril æbletræets æbler. 
Der findes svampe overalt. Nog
le lever som parasitter på leven

de planter og dyr. Det er f.eks. 
meldug og fyrsvampe. Også vi 

mennesker må døje med parasit
svampene- f.eks. fodsvamp og ringorm. Andre svam
pe lever af ar nedbryde allerede døde organisk materi
ale som f.eks. udgåede træer og døde dyr. Og atter andre 
lever i et frugtban samarbejde med træerne. Svampe
ne sender vand og næringssalte ind i træet via rodnet

tet, og træer betaler med bl.a. sukl<er, som dannes i dets 
grønne blade. Begge nyder gode af samarbejdet. 

Når man samler svampe i skoven, er det især den sidste 
slags svampe, man ser: Rørhatte, skørhatte, mælkehat
re, fluesvampe, ridderhatte og slørhatte. 
Også de eftertragtede kanrareller hører ril i denne grup
pe. Svampene er alt i al r en vigrig del af der økologiske 
system 1 naturen. 

Hekseringe og selvlysende svampe 
Mennesker i vores del af verden har altid været fasci
neret af svampene. Tænk b lot på alle de mange svam
pe, der optræder i digte, sange, folkeevenryr, myter -
og kriminalromaner! Nogle svampe - f.eks. den helt 
almindelige honningsvamp-kan være selvlysende, ja, 
faktisk kan en træstub, hvor der gror honningsvampe, 

lyse om natten. Det har natu rl igvis givet anledning t il 
mange fanrasifulde historier. Det har bl.a. de.n ameri

kanske forfatter Mark Twain benyttet sig af i sin berøm
te drengeroman "Huckleberry Finn", hvor drengene 

forskrækkes over spøgelseslyset fra rådnende træstum
per i den mørke skov. U nder Anden Verdenskrig var 
London mørkelagt i lange perioder under det tyske 
bombardement, og i disse perioder blev det lysende 
klart(!), at ikke alt træ på tømmerpladserne i byen var 
helt så frisk som anraget: Tømmerstokkene lå selvly
sende i den mørke nat, fordi de var angrebet af hon
ningsvampen. 
Nogle svampe gror i ri ng- f.eks . mark-champignon -
og disse hekseringehar al rid været omgærdet af mystik 
og spekulationer. Fra den europæiske middelalder stam
mer forestillingen om, ar ringene skyldtes, at heksene 
dansede i ring Midsommernar. Og der, hvor de onde 
hekse havde danset, voksede svampene op. Så de svam
pe skulle man i hvert fa ld undgå! Andre historier om 
oprindelsen ti l de frygtede hekseringe er, at de skyldes 
sneglenes parringsleg, feernes dans -lidt mindre farligt 



Honningsvampe smager ikke af honning, men er gode at lave suppe af. Honningsvampen er en særdeles effekti v nedbryder, og dermed et vigtigt element i økosystemet. 

end heksenes - eller gifrige og fa rl ige væsners rilsredeværel

se. I Øsnig meme man i gamle dage, ar hekseringene opstod 

der, hvor en vred drage havde spyer ild. 

OmvenJr er Jer også folken·o, som siger, ar der becyder lyk

ke ar have en heksering i sin græsplæne. Og hvis ringen be

står af spiselige svampe, er der jo i høj grad noger om dec 

En skamløs svamp 

En meger ud b red r svamp i Europa er almindelig srinksvamp. 

D en hedder på larin Phallos impudicus, som beryder "den 

skamløse penis". Og der er netop, hvad almindelig Hink

svamp ligner. Faktisk i en sådan grad, ar Victoria-ridens eng

lændere valgte ar afbilde den omvend t - altså med spidsen 

nedad- for ar uskyldige unge kvinder (og måske også mænd?), 

der rilfældigr faldt over en svampebog, ikke skulle få deres 

moral fordærver! Charles Darwins datter gik oven i køber så 

vidt, ar hun personligt gik ud hver morgen i sæsonen og 

afbrændte al le eksemplarer af almindel ig stinksvamp, som 

hun fandc 

Med til historien hører også, ar man tidligere mente, ar en 

svamp eller p lame måtte virke positivt på de dele af den men
neskelige anatomi, den lignede. Og derfor anbefalede man 

mænd med svindende porens ar spise almindelig stinksvamp. 

Den er heldigvis ikke giftig, men næppe heller nogen ku li
narisk nydelse. Om den virkede, melder historien ikke noget 

om, men der er tvivlsomt. 
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En af svampesæsonens første 
fornøjelser er en 

lÆKKER OMELET MED 
KANTARELLER: 

Sreg groft hakkede kanrareller 
i olivenolie eller smør på pand~n . 

Tilsær finthakker 
løg, lid r hvidløg og salt og peber. 

Sreg vj.Pere, ind ri l der 
hele er mørt- L0-15 min. Svampe, man bliver høj af 

Alle kender historien om, hvordan vikingerne spi

ste røde fluesvampe og derefter gik bersærk. Men 
den passer nok ikke. I hvert fald er der overhove
det ingen dokumentation for, at vikingerne skul
le have spist røde fluesvampe. Til gengæld findes 
der folkeslag i Sibirien, der har gjort det. 

Hæld så sammenpiskede æg, tilsar 
lid r piskefløde eller vand samt 

revet ost, henover, fold omeletten 
sarm'fen og sreg den færdig. 

kun et fåtal er spiselige endsi
ge værd ar spise. Der er også 
et fåtal, der er giftige- og end
nu færre er dødeligt giftige. 

Nydes med frisk salar, grofr rugbrød 
og er glts rødvin eller en kold øl. 

I svam penes verden er det ofte 
sådan, at to eller flere arter lig
ner h inanden- og en eller fle-

Den røde fluesvamp indeholder forskellige gift-
stoffer, der giver kvalme, opkastninger og fulde
mandssymptomer -efterfulgt af hallucinationer. Og det var 
selvfølgelig sidstnævnte, man var ude på at opnå. 
Der har nu altid været mindre ubehagelige måder at blive høj 

på. Også i svampeverdenen. Herhjemme kendes spids nøgen
hat, som er den stærkeste af alle hallucinogene svampe i Euro
pa. Den indeholder stoffet psilocyben, som det er forbudt a t 
være i besiddelse i en del europæiske lande. Som med alle 
andre rusmidler, er der bivirkninger, og man bør selvfølgelig 
holde sig fra de "sjove" svampe. 

Svampejagtens glæder 
At samle svampe er lidt af en kunst. Det er faktisk m eget 
betegnende, at det ofte hedder svampejagt. Man går ikke bare 
ud og samler svampe. Først skal man se at få sine svampeøjne 
på. Folk, der ikke samler svampe, kan gå en efterårstur i sko

ven og aldrig se en eneste svamp. Mens de, der er grebet af 

FOTO· KENNETH BENGTSSON l NATURBilD 

Velbekomme1 

re er giftige. Heldigvis er det 
sjælden t, at folk tager fe jl. 

Noget af det første, vi lærer som børn, er, at "svampe er gif
tige". Det passer selvfølgelig ikke, men det er dog en god sæt

ning at gå ud fra - især som begynder. Den vigtigste grund
regel for svampejægere er, at man kun må spise svampe, man 
er l 00 procent sikker på. Det gælder også for erfarne svam

pejægere. 

Svampedød 
Der er virkelig god grund til at være forsigtig. Nogle af de 
mest giftige svampe er nemlig dødel igt gift ige, og det farlige 
er, at man først begynder at føle sig dårligt tilpas, når det er 

for sent! Så har giften nået de livsvigtige organer i kroppen, 
og man står ikke t il at redde. Et af historiens mest berømte 
mord med svampegift var på den romerske kejser C laudius, 
der fik serveret en lækker tallerken svampe af sin hustru Agrip

pina, som havde krydret retten med en dosis ekstrakt fra den 

Den srore, florre rød fluesvamp, den duftende honningsvamp, den velsmagende Karl Johan og den hallucinogene spids nøgenhar ·en mangfoldighed af 
farver, former, smag og virkning! 

svampejagtens iver, har svampeøjne, og er i stand til at styre 
instinktivt hen mod et område med en bemærkning om , at 
"her tror jeg, der gror kantareller" eller "det der ligner et sted , 

hvor der gror Karl Johan". For den erfarne svampejæger er 
skovene og markerne fulde af svampe- og de bliver ikke bare 
samlet, de bliver opsporet, nedlagt og hjembragt! 
Der findes fle re tusinde forskellige svampe i Danmark, og 

grønne fluesvamp - som hører til i gruppen af de dødeligt 
giftige svampe. C laudius døde selvsagt, og gav dermed plads 
til Agrippinas søn, Nero, på kejserrronen. Men har man sik
ret sig, at svampen er spisel ig, kan man godt se frem til et vi r
kelig delikat måltid. Svampe smager fortræffeligt, de er næren
de og sunde, og så kan man samtid ig glæde sig over, at man 
selv har bragt dem til huse. 

Årers naturmærke "Danske svampe" kan stadig flis. Ring ri l WWF på tlf. 35 36 36 35, så sender vi mærkerne sammen 
med er girokortril betalingen. Prisen er 30 kr. pr. ark plus 8 kr. i ekspedition og forsendelse. 
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Efteråret er ofte regntid, og det er tid til indkøb af "vandtætte" ting, f.eks. regnfrakker og 

gummistøvler. Men hvad skal man vælge? De gode gummistøvler som holder og ikke revner 

ret hurtigt? Skal børnenes regntøj være kraftigt, lidt blødt og helt vandtæt? Og skal det sam

tidig også være billigt, ja så er det vinyl der virker. 

Vinyl er ikke den rene idyl! 
Der findes mange forskellige plasttyper, men en type overgår dem alle - nemlig vinyl. Vinyl 

har rigtig mange anvendelsesmuligheder, har en god fleksibilitet og holdbarhed -og er billig. 
Men vinyl er det samme som PVC, og det betyder desværre, at vinyl også er uovertruffen på 

en ikke særlig heldig måde. PVC er nemlig den værste plasttype - set med miljøets og sund

hedens øjne. Ingen anden plasttype skaber så meget restaffald, når den forbrændes som affald 

(1 kg PVC betyder mindst 2 kg miljøfarligt restaffald). Og ingen anden p lasttype er tilsat så 

store mængder problematiske tilsætningsstoffer, bl.a. de såkaldte blødgørere (phthalater). 

Phthalater er mistænkt for at have negative langtidseffekter i vandmiljøet, at have østrogen

lignende effekt, og nogle phthalater er desuden under mistanke for at være kræftfremkal

dende. Miljø- og Energiministeriet har derfor en målsætning om at nedsætte Danmarks for
brug af blødgørere med 50% indenfor de næste 1 O år. 

Brug af regntøj spreder problematiske stoffer 
Den største udledning af phthalater sker ved brug af bløde PVC-produkter. PVC-regntøj og 

gummistøvler er derfor med til at udlede store mængder af de problematiske phthalater til 

vandmiljøet. Det gælder både, når man har det på i regnvejr,og når det vaskes i vaskemaski

nen. Til regntøj, gummistøvler, waders og arbejdstøj bruges der årligt 250 tons phthalater. 

Heraf vi l ca. 2,5-4,0 tons ende i vandmiljøet. 

Gummi er et godt valg 
Gummistøvler og regntøj uden PVC er miljømæssigt at foretrække. De kan i stedet være frem

stillet af gummi. Naturgummi (latex) fremstilles ud fra planter eller træer, der indeholder gum

miarter, men gummi kan også fremstilles syntetisk, hvor råvarerne er olie eller gas. 

Den grønne side er udarbejdet af: 

Malene T eller Blume- Grøn Information 

Nørregade 36,2- 1165 København K 

Tlf.: +45 33 13 66 88- Fax.: +45 33 13 66 87 

Email: malene.t eller.blume@greeninfo.dk 

De fem bedste 

PVC-fri t regntøj. Køb i stedet kvalitetspro
dukter af f.eks. nylon (polyamid) eller plast
typen polyurethan. Kan bl.a. købes i FDBs 
butikker, Føtex. Bilka og børneudstyrsbutik
ker, f.eks. Jalsøe. Ocean Regntøj sælger til 
mange butikker landet over, tlf. 9712 27 66. 

Gummistøvler uden PVC, f.eks. af rigtig gum
mi. Kan købes bl.a. hos FDB, Føtex og Bil
ka . Spørg også skoforhandleren om PVC-fri 
sko og støvler. 

Tekstiler uden plastic-tryk. Du kan næsten 
være sikker på. at det er PVC (plastisoltryk) 
fyldt med blødgørere. Til tøjtryk bruges der 
årligt mellem 5-15 tons phthalater- og stort 
set det hele vaskes ud og ender i vandmil
jøet. 

Badedyr, fodbolde og snorkler, som ikke er 
lavet af blød PVC. 

Voksdug, som f.eks. er fremstillet at teks
til. der er belagt med acryl-plast. og altså 
uden PVC. 

De fem værste 

Heldragter eller "flyverdragter" til børn, som 
har påsat PVC på f.eks. bag og knæ. 

legetøj som kan indeholde blødgørere. Især 
det som mindre børn kan risikere at putte i 
munden. f.eks. modellervoks. dukker (f.eks. 
Barbie) og plastligurer. legetøj, der er lavet 
af EVA-plast eller polyethylen, er et bedre 
valg . 

Børneudstyr, der indeholder PVC, f.eks. ind
trækket i barnevogne og puslepuder. Regn
slag til barnevognen, plastpude i f.eks. 
gåvogn, samt farvestrålende motiver på sut
teflasken, der indeholder PVC. 

Plastre til rifter og sår der indeholder PVC 
og blødgørere. En tysk undersøgelse viser. 
at næsten halvdelen indeholder PVC. 

Møbler af PVC-holdig kunstlæder også kal
det "skai". 

0 



fOTO. HENiltlit SAXOlltiN %MAJ 

De værste kemikalier sprøjtes både lovligt og ulovligt på landbrugsafgrøder over en stor del af Jorden. Mest i det tropiske bælte og ofte under elendige sikkerø hedsforanstaltninger som her, hvor der gøres klar til sprøjtning af bananer på Cuba. l fler,e europæiske lande bruges også ulovligt importerede POP-kemikalier. 
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Af Nanet Poulsen, journalist 

På grund af POP-kemikalier der 
bruges helt andre steder på Jorden, 

er dødel igheden blandt isbjørne

unger på Svalbard stigende. 

~OTO ANDREW OEROCHU 

Verdens v mi kali r 
Nogle af verdens værste kemikalier cirkulerer stadig 
lysr igt ibland t os. Selvom eksempelvis DDT har 
været forbudt i hele den industrialiserede del og en 
stor del af resten af verden i flere årtier, så bruges 
DDT i stor stil i lande, der endnu ikke har forbudt 
stoffet, og DDT sælges illegalt til lande, der for
længst har forbudt det. Den årlige produktion af 
DDT anslås til 1,3 millioner rons. 
Også andre af verdens værste kemikalier, som er for
budt i en stor del af verden, produceres og handles 
i rigt mål. Eksempelvis chlordane og heprachlor, 
hvor hhv. 95% og 65% sælges ri l lande, der for
længst har forbudt sroffet. Mere end l 00 lande (her
iblandt Danmark) har forbudt de værste kemikali
er. Men selv om srofferne er forbud t og selv om man
ge af disse lande ikke forerager ulovl ig import, så er 
kemikalierne tæt inde på livet af os alle. Det er nem
lig kendetegnende for dem , at de enten nedbrydes 
ekstremt langsomt el ler slet ikke nedbrydes. Ende
lig føres de med vinden kloden runde. Således fin
des de værste kemikalier i væv hos dyr og menne
sker, i jord, luft og vand mange tusind kilometer 
væk fra de steder, hvor de bruges. 
Derudover kommer kemikalierne ind over lande
grænserne som rester i fødevarer, som vi eksempel
vis i Danmark importerer fra lande, hvor kemikali
erne bruges. I Danmark er der, ifølge Veterinærdirek
toratet, siden starten af 90erne fu ndet både DDT, 
dieldrin og hexachlorbenzen i forskellige frugter og 
grøntsager fra vindruer og meloner til kartofler, gule
rødder og squash. Flest i importerede fødevarer, men 
også i nogle danske. At stofferne af og til dukker op 
som giftrester i danske fødevarer betyder ikke nød
vendigvis, at der er brådne kar mellem danske frugt
og grøn ravlere, Veterinærdirektoratet betragter det 
som et udtryk for, at giftene netop kan fi ndes over
alt i miljøet. Og således er det da også en kendsger
ning, at al le fisk i Østersøen indeholder DDT. 

Ekstremt giftige 
Verdens værste kemikalier går "populært" under fæl
lesbetegnelsen POPs, fra engelsk: Persistent Organic 

Pollutants. Det er stoffer, der er baseret på kulfor
bindelser, og som har det til fælles, at de ikke eller 
kun langsomt nedbrydes i naturen. De bevares og 
koncentreres i større og større mængder, jo højere 
man kommer op i fødekæden. Det er derfor i men
nesker og f.eks. isbjørne og hvaler, at man har fun
det de største koncentrationer af disse meget far
lige gifte. Hvert skridt opad i føde-
kæden kan mangedoble "kemi
kalie-trykl<et". Det er kemikalier, 
der fordamper langsomt og med 
Jordens luftstrømme flyttes meget 
langt for så ar vende tilbage til 
jordoverfladen, hvor de fortættes 
hurtigt i de områder, hvor klimaet 
er kolde. Man taler direkte om, 
at giftstofferne "går i kuldefælde". 
Derfor er situationen den para
doksale, at mens mange af disse 
sroffer primært bruges i udvik
lingslande i det tropiske bælte 
rundt om Jorden, så er det i det 
arktiske område, hvor de ikl<e har 
værer brugt i fle re årtier, at de 
ophobes. 
Selv i ekstremt lave koncentratio
ner kan POPerne forstyrre nor
male biologiske funktioner hos 
dyr og mennesker. Det er for alle 
stoffernes vedkom mende allere
de kendt og erfaret i mange lan
de og i mange meget forskellige 
sammenhænge. 

Verdens giftigste 

kemikalier har været forbudt i 

de industrialiserede 

lande i mange år. 

Alligevel findes de overalt på 

Jorden - også i Danmark. 

Fordi de nedbrydes ekstremt 

langsomt. Fordi de føres med 

luften Jorden rundt. 

Fordi de fortsat bruges 

illegalt i stor stil. 

WWF arbejder internationalt 

på et verdensomspændende 

forbud mod de værste 

kemikalier. 

Og virkningerne kan være markante, fra forstyrrel
ser i hormon produktionen, t il cancer og diverse livs
truende forstyrrelser på nervesys tem og immunfor
svar. I alvorlige forgiftni ngstilfælde kan dyr skifte 
køn, miste evnen ti l at reproducere sig, og skallen 
på fugles æg blive så tynde, at de knækker, når de 
ligger i reden. I kvinders brystmælk er der forskel
lige steder på Jorden fundet så høje koncentratio
ner af nogle af disse kemikalier, ar grænsen for, hvad 



Mange af verdens regeringledere står nu bag et ønske om at få de værste kemikalier forbudt. Men store lande som USA, Canada og Australien 

ligger helt på linie med den kemiske industri i meldingen om, at forbud - selv på langt sigt- ikke er muligt. 

Verdenssundhedsorganisationen WHO vurderer 
som sundhedsmæssigt forsvarligt, overskrides. 
De fleste af POPeene er fedtopløselige, hvilket er 
foridaringen på, at de primært ophobes i fedtvævet. 
Det er også derfor, at specielt mennesker i de arkri
ske egne er mest truede af de indirekte skader på 
trods af, at de er allerlængst væk fra kilderne. De 
arktiske områders lave temperaturer gør nemlig fedt
holdig mad, specielt fisk, hval og sæl, t il centrale 
fødevarer. Der er f.eks. ingen andre mennesker på 
Jorden end beboerne i Arktis, der spiser hvalspæk. 
Og her i toppen af fødekæden i hvalernes fede spæklag 
findes høje og stigende koncentrationer af persi
stente organiske gifte. 

Utilsigtede skader 
Det var først under og efter 2.verdenskrig, at "vid
undermidlerne" mod skadedyr og sygdomme i land
brugsafgrøderne blev opfundet. Men der gik ikke 
mange år, før man erfarede, at de værste af stoffer
ne var ligeså giftige overfor alt andet levende, som 
overfor de skadedyr og mikroorganismer det var 
meningen, at de skulle udrydde. Derudover kunne 
stofferne ikke nødvendigvis helt udrydde de skade
dyr, som var årsagen ti l deres brug. Således begynd
te man f.eks. allerede for omkring 50 år siden at 
sprøjte med DDT og lindan mod de stærkt gene
rende tsetsefluer i Kenya og andre afrikanske lande 
som Cameroon, Nigeria og Uganda. I d isse lande 
konstaterede man efterhånden giftindhold i kvin
ders brystmælk på det dobbelte af det indhold, som 

Verdens tolv værste kemikalier produceres, sælges legalt 

og illegalt og bruges i mange lande. De udgør en an

erkendt risiko for menneskers og dyrs l iv og sundhed 

over hele Jorden. 

FN arbejder på at udarbejde en global traktat, der skal 

forsøge at lose problemet. Men flere store lande vender 

sig mod totalforbud mod de værste kemikalier. 

WWF deltager sammen med 150 andre organisationer 

fra hele VIJrden i The International POPs Elimination 

Network, som bl.a. har rejst følgende krav: 

"" Alle POPer skal udryddes sa hurtigt som muligt med 

speciel fokus pa de tolv værste
1 
som bl.a. er DDT, PCB, 

chlordane, heptachlor, aldrin, endrin, dieldrin og dioxin. 

"" Al produktion, brug og salg af de værste kemikalier 

og deres biprodukter skal udfases og forbydes. Derud

over skal lagre identificeres og destrueres. 

"" En global traktat ma under ingen omstændigheder 

blot dreje sig om at sikre mindre risikabel omgang med 

de værste kemikalier. 

"" Nar der er taget skridt til at udrydde de tolv værste 

kemikalier, skal yderligere kemikalier, der skader Jor

dens miljo, identificeres med henblik pa forbud. 

WHO finder acceptabelt. Og man har her, iøvrigt 
ligesom i Europa, konstateret fortyndede æggeskal
ler hos rovfugle. Mange andre dyrearter er påvi rket, 
og mange insekter og flere plantearter er udryddet. 
Men der er stadig tsetsefluer i Kenya og mange andre 
steder, og der sprøjtes stadig -lovl igt- med en ræk
ke andre persisrente gifte, f.eks. aldrin og heprachlor. 

Ulovlig import - også i Europa 
POPeene dækker over en lang række stoffer. De fle
ste er sprøjtegifte, enkelte er industrikemikalier, mens 
to er biprodukter, dioxin og fu ran, der hver for sig 
er fællesbetegnelse for en hel stribe klorerede kemi
kalier, som udvikles ved høje temperaturer ved f.eks. 

forbrænding eller industrielle processer. POPerne 
er ti l en vis grad de samme som det, man tilbage i 
70erne døbte "det beskidte dusin". 

Der var dengang tale om en række sprøjtegifte, der 
b lev vurderet som så akut giftige og m iljøskadelige, 
at de burde forbydes på Jorden. Ifølge organisatio
nen The Pesricide Action Nerwor-k, der i mange år 
har arbejdet ihærdigt på at ra forb udt "det beskidte 
dusin", produceres de imidlertid foresat. 

Ifølge de amerikanske toldmynd igheder blev der så 
sent som i 1995 og 1996 eksporteret mere end halv
anden millioner tons af d isse kemikalier fra USA til 
lande, der har forbudt dem. Flest t il Brasilien, men 
også Holland og Italien er med på den lidet glor
værdige liste med ulovlig import af DDT, hepta
chlor og chlordane. Belgien har foreraget ulovlig 
import af paraquat. De amerikanske toldmyndig-



heder kan endvidere forTælle, ar mere end m tredje

dele af pes ticideksporten fra USA er beskrevet så 

kryp tisk og omfarrende, at myndighederne er ude 

af stand til a r forerage en reel idenrifikar ion af, hvil-

ke gifte der renr fakt isk er ralc om. 

Kravet er totalforbud 
POPerne byder over hele Jo rden på så indlysen~e 

' miljø- og sundhedsproblemer, ar FNs miljøo rga-

nisation UNEP i starren af 1997 gav verdens rege

ringer mandat ril ar arbejde henimod en global"ak

rionsplan for ar løse POP-problemer. WHO bak

kede op om ini tiativer. Og sidste år afholdres d en 

første af ialr fem forhandlingsrunder med delragelse 

af regeringsrepræsentanter fra over l 00 lande samt 

mere end 50 ikke-regeringsorgan isationer (NGO

er) fra hele verden, bl.a. WWF. D e delragende lan

d e vedtog, ar udgangen på år 2000 skal være frist 

, 
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for at blive enige om en global POP traktat. D e fl e

ste regeringsrepræsentanter bakked e samtidig op 

om ønsker om er fuldstændigt fo rbud mod de tolv 

kemikalier, der betragres som de værste. Men bl.a. 

USA, Canada og Australien lagde sig fra starten op 

ad den kemiske industri i meldingen om, at er fuld

stændigt forbud -selv på meget langt sigt - ikke e r 

muligt for visse af kemikalierne. 

Så der er langt igen, skøn t skaderne er vidt og bred r 

anerkendt. D et er baggrunden for, ar WWr siden 

1997 har arbejder sammen med mere end ! 50 ikke

kommercielle m iljø- og su ndhedsorgan isationer fra 

hele verden i er initiativ, der skal presse verdens rege

ringer ri! at vedrage er totalforbud mod al produk

tion, brug og salg af alle POPer senest i år 2020 og 

et forbud mod de værste indenfor en betyd eligt 

kortere årrække. Eksem pelvis skal DDT forbydes 

senest i 2007 . • 

Mange af de værste kemikalier er lige så giftige over for meget andet levende som over for de skadedyr og mikroorganismer, de er beregnet til at udrydde. 
Adskillige dyrearter påvirkes. Insekter og vilde plantearter udryddes. Og mennesker over hele Jon1en bærer giftene i sig. 
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Nye medarbejdere i Videnskabelig afdeling 
Lene Topp er pr. 20. januar 1999 ansat som videnskabelig medarbejder i Sydøstasien

programmet. Lene Topp er uddannet kulturgeograf fra Geografisk Institut på Køben

havns Universit et. Lene har lavet en del research i Asien og Sydamerika, har tidligere 

undervist i udviklingsgeografi og har derudover haft konsulentjobs i Asien. Lenes arbejds

opgaver er primært udvikling og implementering af projekter og aktiviteter i Sydøsta

sien, med speciel vægt på Kayan Mentarang projekt et i Indonesien (se artiklen s. 14 ) 

og et projekt i grænseområdet mellem Cambodia, Laos og Vietnam. Lene Topp besøg

te Kayan Mentarang i foråret. 

Bent H. Hygum er blevet ansat i en nyoprettet stilling på WWF Internationais fersk

vandsprogram, som har t il huse i WWF Danmarks lokaler. Bents primære opgave bl iver 

at koordinere og udvikle en model for analyse af ferskvandsmiljøets tilstand i en række 

europæiske lande. l samarbejde med WWFs ferskvandsmedarbejdere over hele Euro

pa skal ferskvandspolitikken i de enkelte lande undersøges, og det skal vurderes, om 

forpligtelser, målsætninger og tilsyn følges op med konkrete tiltag i det f erske øko
system. Bent H. Hygum er 36 år og biolog med speciale i ferskvandsøkologi. Han vil i 

efteråret forsvare sin ph.d. afhandl ing om dyreplanktonets rolle i det marine økosystem. 

Han har tidligere været ansat som forsker på Danmark Miljøundersøgelser. 

FOTOS IOI:ISTIAN KROGH 

V ind plysdyr på telefon 90 50 50 40 eller 90 50 51 00 
Seere af TvDanmark og TV3/ 3+ møder med jævne mellemrum tv-reklamer fra WWF. 

Formålet med reklamerne er at få så mange som muligt til at give et bidrag dels til WWFs 

kamp mod den illegale handel med dyr, dels til kampen for at redde klodens regnsko

ve. Med et opkald til telef onnumrene 90 50 50 40 eller 90 50 51 00 giver man automa

tisk 50 kroner, som betales via ens næste telefonregning. Nemmere kan det ikke være. 

Og så kan man oven i købet deltage i en lodtrækning med dejlige plysdyr som præ
mier. Prøv selv! 

·r~··· .t·r :1 ; ~r;: i'(T i;~~ ·······: ·::- · · ·· r·· .r 
-s~·?i,. ·~==~r ,' r- . ' 
~. -~~J:.Yerdensnaturfondens 

- 'Kalender 2000 
. . /' 

Kalender 2000 - SIDSTE FRIST 

Du kan stadig nå at sikre d ig et eksem

plar af WWFs kalender år 2000 med pragt 
fulde fotograf ier fra de danske urskove. 

Indbetal minimum 150 kroner på det giro

kort, du modt og i slutningen af august 

sammen med vores Eft erårskampagne, 

eller ring ti l Bodil Petersen eller Johnny 

Hermansen på telefon 35 36 36 35 og best il 

en eller f lere kalendere til 150 kroner pr. 

styk. Så sender vi dig f luks et girokort 
-og i midten af december kalenderen. 

"Junglevagt for 

Amazonas" fortsætter 
Danida har besluttet at f ortsætte sin støt

t e t i l WWFs arbejde for at sikre bære

dygtig nat urforvaltning af det 20.000 km2 

st ore Pacaya-Samiria regnskovsområde i 

den peruanske del af Amazonas. De loka

le indianere forsøges inddraget i alle faser 

af arbejdet. Danida synes, at p rojektet 

hidtil har opnået så gode result ater, at 

man vil g ive i alt 16,8 mill. til p rojektet 

over de næste 4 år. Projektet s danske 

leder Elisabeth Kiørboe fortsætter på veg

ne af WWF i Danmark og Arbejderbe

vægelsens Internationale Forum med at 

rådg ive de lokale p rojektfolk. Projektet 

forventes afsluttet om fire år. 



Glimt af den danske urskov 
WWF Verdensnaturfonden er medud

giver af en enestående fotobog om dansk 

naturskov. Bogen indeholder mere end 

120 smukke fotos af de to naturfotogra

fer Lars Gejl og Finn Olofsen. Gennem de 

seneste to år har fotograferne været i sko

ve og sumpe på Sjælland for at skildre 

livet og stemningerne i gammelskoven. 

Bi llederne er tematisk inddelt efter de fire 

årstider, og forfatteren Vagn Lundbye ind

leder hvert af de fire kapitler med et af 

sine digte. 

Verdensnaturfonden st øtter denne unik

ke bogudgivelse, fordi vi gerne vil være 

med til at sætte fokus på den oprindeli

ge natur i Danmark. 

Urskov forstået som naturskov, der siden 
o ldtiden har været helt urørt af menne

skehånd, har vi intet tilbage af . Men blot 

få årtier i urørt tilstand kan give skoven 

et urskovsagtigt præg. Ligesom vi ynder 

at hæge om vore gamle kulturminder, vil 

den urørte naturskov blive en gave til kom

mende generationer. Et lille pust af forti

dens urskove. 

Bogen udkommer på Borgens Forlag den 

12. november og er en oplagt gaveide til 

naturinteresserede danskere. 

E·MAIL TIL WWF 

Generelle henvendelser: wwf@wwf.dk 

Regnskabsafdelingen: accounts@wwf.dk 

Kampagneafdelingen: campaign@wwf.dk 

Videnskabelig afdeling: conservation@wwf.dk 

Pressesekretæren: press@wwf.dk 

,. Levende Nat ur: levende. natur@wwf.dk 

Zoologisk sensation i Vietnam 
l f orbindelse med et WWF projekt i Vietnam er det lykkedes at t age de først e billeder 

nogensinde af verdens sjældneste næsehorn, Rhinoceros sondaicus annamiticus, en 

underart af Java-næsehornet. Tidligere var Java-næsehornet vidt udbredt over hele 

Sydøstasien, men på grund af ødelæggelse af næsehornets levesteder og efterstræbelse 

fra menneskets side er arten i dag kun kendt fra en park på Java, hvor der er ca. 60 dyr 

tilbage, og fra den lille bestand i Cat Tien Nationalparken Vietnam. Dette næsehorn er 

således et af de sjældneste pattedyr i verden, og specielt den vietnamesiske underart 

er truet med en anslået bestand på kun 5-8 dyr. De nye bi lleder, taget med fotofælder, 

vil bidrage med vigtig information om bestanden og være af stor betydning for beva

relsesarbejdet. Ud over næsehornet rummer Cat Tien parken mange andre sjældne dyre

og plantearter, og WWF har siden 1995 været stærkt involveret i indsatsen for at beva

re områdets rige natur. 

Husk medlemsnummer 
St adig flere vælger at betale deres WWF-konti ngent via homebanking, PC-giro og 

lignende ord ninger. Det synes vi er en god ide, men kun hvis man sørg er for at skrive 

sit medlemsnummer på overførslen. Ellers har vi store problemer med at finde ud af , 
hvilket medlemskab indbet alingen gælder. På f orhånd t ak! 
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PARK 

Hov djægere på • 

På vej op ad floden. En dayak-mand sidder i front parat til at støde fra med en stav, når båden skal gennem de voldsomme strømhvirvler og mellem store sten. 



Hovedjægerne på Borneo 

spiser ikke mennesker mere. 

De producerer kort over 

deres eget land. 

Kort som giver dem indsigt 

og magt - magt til at bevare 

deres egen utroligt 

mangfoldige natur. 

Kortene skaber de 

i samarbejde med WWF. 

Te kst og foto Lene Topp , videnskabelig medarbejder, WWF 

Jeg troede, at flyvet~ren til Long Aiango vi lle blive aflyst. Allerede klok

ken fire om morgenen havde jeg hørt regnen tromme på taget af det lil

le hotel i Tanjung Selor. Men lidt op ad formiddagen blev vi kaldt til den 

lille flyveplads, og nu sad jeg i et lil le en motors fly og svævede over 

noget, der mest 1f alt lignede en kæmpemæssig grøn broccoli. Flyvetu

ren i et så lille fly ud over de grønne, træklædte bjerge er en ubeskrive

lig oplevelse. Opl~velsen blev ikke mindre, da vi kom ind over Bahau flod

dalen, hvor en skyslange lå og snoed~ sig efter flodens løb. Piloten svæve

de rundt og rundt og spejdede fra side til side efter et hul i de tætte sky

er. Pludselig lykkedes det, og nedenunder lå landsbyen Long Alango. Lidt 

væk fra byen lå en grøn bane - det var her, vi snart efter landede- kure

de lidt fra side til side i det regnvåde græs, inden vi var klar til at stige 
ud til velkomstkomiteen. 

Jeg var kommet til Kayan Mentarang Nationalpark, der ligger i den nord

østlige del af Kalimantan, som er den indonesiske del af Borneo. Natio

nalparken udgør et af Indonesiens største regnskovsområder. Det ligger 

fra ca. 200 til omkring 2000 meter over havet, og består af en mængde 

forskellige jordbundstyper, hvilket resulterer i et utal af varierede mi ljøer 

for dyr og planter. 

Usædvanlig mangfoldighed 

Hidtil har der kun været foretaget få biologiske undersøgelser i områ

det, men alligevel har man allerede fundet to nye plantearter og flere 
variationer af allerede kendte gnavere. Desuden har man registreret 275 
forskellige fuglearter, heriblandt hele syv forskellige typer af næse
hornsfugle. Der er omkring 100 
forskellige pattedyrarter fra maiay

bjørne til vilde grise, og ser man 
på f loraen, så finder man her så 

interessante ting som forskellige 

vilde typer af banan, citrus, ris og 

mango. Og man kunne blive ved. 

Det indre Kalimantan har i f lere 

århundreder været beboet af for

skellige stammegrupper, der under 

et betegnes som dayak. De dyr-
ker ofte nogle få afgrøder, speci- Landsbyen Long Alongo 

elt ris, og supplerer dette med 

jagt, fiskeri og indsamling af p lanter fra skoven. De er selvforsynende 

med næsten alt, men de er pengemæssigt fatt ige, og deltager kun spo

radisk i almindelig markedsøkonomi. 

11980 erklærede den indonesiske stat Kayan Mentarang for Nature Reser

ve- en status der betød, at mennesker ikke havde adgang til det beskyt

tede område. Men da der bor omkring 9000 dayak'er i området, fandt 

'NWF det presserende at få ændret områdets status. Det lykkedes i 1996. 
VVWF Danmark blev involveret i projektet i 1995. 
Det er et omfattende projekt, hvor bestræbelserne på naturbevarelse i 

et naturmæssigt unikt område i høj grad er en integreret del af udviklin

gen i de omkringliggende lokalsamfund - der i øvrigt på mange måder 
er lige så unikke. 

Kort med yderst værdifuld viden 
Tidligere erfaringer har vist, at naturbevarelsesprojekter sjældent er suc

cesfulde, hvis man forbyder de lokale adgang til o mråder, de traditionelt 
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har benyttet. Mange steder har man således fjernet folk fra 

deres oprindelige territorier, og det har givet grobund for en 

mængde konflikter. l Kaya n Mentarang projektet er filosofien, 

at oplysning, dialog og først og fremmest et tæt samarbejde 
kan være med til at forhindre konflikter mellem naturbevarel

se og lokalbefolkninger. 

Mange interessenter, blandt andet tømmer- og mineselskaber, 

presser på for at få del i de ressourcer, som man nu siger skal 

bevares. Derudover har den politiske og økonomiske situati

on i Indonesien i de seneste år gjort, at landet ikke har kunnet 

finde ressourcer til at få opbygget en statsstyret forvaltning 

af parkområdet. Det er i det scenario, WWF er trådt til, for i 
tæt samarbejde med lokalbefolkningen og politiske aktører at 

lægge planer og strategier for den fremtidige forvaltning af 

området. Målet er at få udarbejdet en plan for nationalparken, 

der i høj grad er bygget op omkring lokale forvaltningsstra

tegier. Således vil placeringen af grænserne omkring parken 

og forvaltningsplanens formulering blive udført på en måde, 

der tager mest muligt hensyn til dayak'ernes traditionelle møn

stre for anvendelse af området . 
Til det formål har en del af WWF-folkene på projektet arbej

det sammen med dayak'erne om fremstillingen af en mæng

de kort. Disse viser, hvordan de områder der ligger omkring 

landsbyerne anvendes. Hvilke områder bruges dagligt? Hvil

ke bruges t il jagt? Hvor indsamler man materiale til kurve? etc. 

Det endelige resultat skal i første omgang bruges i forbindel

se med placeringen af grænser omkring parken. Men kortene 

er også værdifulde i forbindelse med det omfattende lobby
og politiske arbejde, der foregår i projektet. Det arbejde dre

jer sig blandt andet om at være på forkant med situationen, 

når tømmer- og mineselskaber ansøger om ret til at udnytte 
ressourcer i området. Kortene har her vist sig at være et nyt

tigt og accepteret redskab til at vise, at et landområde allere

de bliver anvendt fra anden side. 

Tradition for naturbevarelse 
Arbejdet med korttegningen er færdiggjort i omkring 60 lands

byer, og specielt de første og håndtegnede kort er både impo

nerende at kigge på og fyldt med værdifulde oplysninger. De 
viser ikke blot, hvor man den dag i dag finder forskellige res

sourcer, men også hvor man tidligere har observeret forskel

lige dyr, som i dag er udryddelsestruede. Det gælder bl.a . for 

Sumatra næsehornet og forskellige kattedyr. Alle disse oplys

ninger og data bliver bearbejdet i WWFs kortafdeling, og de 
færdige kort bliver til sidst bragt til godkendelse i landsby

erne. 

WWF og dayak'erne har indgået en aftale om, at de kort, der 

viser, hvor forskellige ressourcer kan findes, ikke skal vises til 

alle og enhver, og at de til slut vil blive givet tilbage til de lands

byer, hvor de er blevet lavet. M an frygter at kortene vil blive 

udnyttet af folk, der illegalt vil komme ind i området for at hen

te forskellige skovprodukter-eventuelt med salg for øje. 
Dayak'erne på Borneo har mest været kendt for at bo i lang

huse og gå på hovedjagt. l dag er begge dele så godt som 

fortid. Men der er andre elementer fra en forgangen dayak 
ku ltur, som man stadig holder fast ved. Det gælder blandt 

andet 'Adat', som er et regelsæt for, hvordan folk bør opføre 

sig. Forvaltningen af naturressourcerne i Kayan Mentarang 
kommer delvist t il åt fo regå ved hjælp af disse deres egne tra

ditionelle regler. Ad at foreskriver blandt andet, hvor meget og 

på h,;dlket tidspunkt man må høste bestemte ressourcer - og 
derudover hvordan man bliver straffet, hvis man ikke over

holder de fastsat te reg ler. Regelsættet revideres løbende. Det 

skete blandt andet for nylig, hvor et dayak samfund i den nord

li~e del af området forbød indfangning af en sangfug l det efter

følgende år. Arten sælges normalt som velsyngende b urfugl. 
[{et nye forbud blev en realitet, fordi man havde observeret 

·~n nedgang i bestarden. Der er så at sig e tradit ion for natur

bevarelse blandt dayak'erne. 

Intenst lobbyarbejde 
Blandt dayak'erne finder man en utrolig stolthed over, at de 

har produceret de detaljerede kort. M ange udtrykker, at det 

har været en yderst lærerig proces, som har givet dem en ny 

måde at se verden på. Alligevel kan det fortsat være svært for 

dayak'erne at forstå selve nationalparkbegrebet. De har altid 

levet med skoven og brugt dens ressourcer. Hvorfor skal man 

lægge grænser? Og vil man i f remtiden blive afskåret fra res

sourcer, som man før f rit kunne benyt te? Dayak'erne har hel

ler ikke før mødt begreber som 'truede dyr og p lanter', men 

til gengæld har de altid observeret, hvis en bestand eller art 

blev mindre- og derefter handlet ud fra det. 
De nye begreber kan virke meget abstrakte for dayak-fo lke

ne, og derfor vi l der i den kommende tid være brug for end

nu mere oplysningsarbejde end det, der hidtil er foreg ået. Det 
er vigtigt at fremhæve, hvilke ændringer - både negative og 

positive - det kan give, at bo sammen med en nationalpark. 

Dayak folket får f ra WWFs side støtte t il at have en ledende 

rolle i udformningen af den kommende forvaltningsplan. Gen

nem et intenst lobbyarbejde søger WWF at f å de t raditionel
le regler og rett igheder ti llandområderne anerkendt officielt. 

Lige nu ser det ud t il , at tingene går i den rigtige retning, og 

at de fleste politiske aktører er positive på disse felter. 
En uge efter den glidende landing i Long Aiango skal vi att er 

forlade området . Men denne gang er flyet vitter ligt b levet 

aflyst. Derfor kommer turen t ilbage til Tanjung Selor t il at fore

gå med langbåd - dog forsynet med to store påhængsmoto

rer. Det er en regnfuld dag, og rafting gennem voldsomme 

rapids på floden gør ikke turen mere tør. Men sceneriet er 

uimodståeligt- i de første timer- så begynder vi at komme 

til de områder, hvor tømmerfirmaerne opererer. Den røde jord 

er nærmest selvlysende på de totalt tømte skråninger. Flere 

steder er jorden eroderet, og i vandet flyder træstammerne 

med strømmen . Længere nede ad floden bliver stammerne 

samlet op for på store pramme at bl ive fragtet videre ud ti l 

kysten. Denne t ur t il Kayan Mentarang har slået fast, at det 

ikke alene er plante- og dyrelivet, der lider ved ødelæggelsen 

af skovene. Også de befolkningsgrupper, der er afhængige af 

skovene for deres daglige overlevelse, rammes hårdt. De mister 

vigtige ressourcer og vandforsyningen og klimaet forstyrres. 

Derfor understreger de flydende stammer blot endnu en gang, 

hvor vigtigt det er at f å en god forvaltning sat i gang fo r Kay

an Mentarang. Og det understreger, at WWFs t ilstedeværel

se har været yderst vigt ig. 



Kayan Mentarang 

nationalparken ligger i 

Kalimantan, der e r den 

indonesiske del af Borneo, 

og den dækker e t 

regnskovsområde på 

omkring 14.000 km2 

(ca. 1/ 3 af Danmark). 

Kayan Mentarang blev i 1996 

erklæret for Indonesiens 31. 

nationalpark. l 1995 blev 

WWF Danmark involve ret 

i projektet. 

Projektets overordnede mål 

e r at udvikle en integreret 

forvaltningsplan for 

na tionalparken i samarbejde 

med lokalbefolkningen og 
lokal-, distrikts- og national 

regering. 

Målet er bevarelse af såvel 

den unikke natur som 

opre tholdelse af d e lokale 

befolkn ingsgruppers ret til 

fortsat bæ redygtig 

udnyttelse af ressource rne 

i området. 

Projektet nærmer sig 

afslutninge n af først e fase, 

og en anden fase, hvor 

forvaltningsplanen skal 

e ndeligt imple mente res, 

forventes påbegyndt i 

sta rten af å r 2000. 

1. Et forrådshus bygget i traditionel 
stil på høje pæle. Beboelseshusene er 

i dag indrettet til kernefamilier. 

2. Store solhatte og babylifte som 

denne hører i dag til de mest synlige 
elementer fra den tradi t ionelle 
dayak-kultur. 

3. Kandebærer. ,oro Ttlrutv ooM•co , .,o, 

4. Skamblomst. FoTo nuv oo'4tco ,,o, 

S. Fugleredebregne. ,oro T[uv ooM•co '"o' 

6. Der er hele syv forskellige typer 

af næsehornsfugle i Kaya n Mentarang. 

Her har en slået sig ned i landsbyen 

Long Alongo. 



Af Tommy Dyb bro, videnskabelig medarbejder WWF 

fOfO fiEAT WIKlUNO 

Fuglenes træk har altid undret og fascineret mennesker. D e 

årl ige vandringer mellem yngleområder og vinterkvarteret er 

spændende ar følge, og der er heldigvis gode muligheder for 

der herhjemme. D anmark er faktisk er af de bedste lande i 

Europa for iagttagelse af fugletræk. Vi ligger som et knude

punkt fo r mange rrækrure r. For millio ner af fugle, der har 

deres yngleområder i Skandinavien, Finland og Rusland, går 

vejen over Danmark, når de skal ti l og fra deres vinterkvar

ter i Vesteuropa og Afrika. 

Fuglene passerer i store og små flokke, eller de flyver enkelt

vis. Nogle trækker om dagen, andre om natten. Mange hvi

ler sig undervejs. Såled es er der mi ll ioner af vadefugle, gæs 

og ænder, der gør ophold i D anmark, hvor vi kan se dem 

søge føde på enge, i søer og langs kysterne. 

Rovfuglene 

Størst opmærksomhed vækker dog nok trækker af rovfugle 

o m efteråret. Rovfuglene kommer nordfra i stort ral. De træk

ker ned gennem Sverige og videre over Danmark. Undervejs 

forsøger de ar undgå havet. D e flyver helst over land og bl i

ver derfor presset sammen over de halvøer og ranger, som 
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10 GODE DANSKt 1·UOLI TRÆKSTEDER NETOP NU: 

1. Dueodde, Sydbornholm Rovfugte og andre fugte 
trækker over l stolt ontot. 

2. Kofoods Engo. Sydnmugor Stort træk af rovfug-
te på gode dngo. Mongo vado og andoluglo ved 
kysten og på ongeno. 

3. Stevns Klint På vlsso tinge mogot stort træk af 
rovlugte. som 01 trukkot ud vod ratstorbo l Sydsve
rige og kommor Ind fro hnvot vod Stovns Klint. 

4. Stigsnæs Ct af do bodsto trækstader l landet 
med store koncontrntlonor af rovfugle pA bestemte 
dage. Især mod ostllgo vlndo. 

5. Hatsskov Stort træk af rovfugte og andre 
fugte. bådo tro landsiden og over havet. 
Rovfugtone fotgor olto Storebæltsbroen. 

6. Gcdsor Odde Tiltider et meget stort træk af 
rovfugte og andre fugte. 

7. llyttokrog. Sydtottand - Rovfugtene passerer her 
l stort tal. Inden de krydser Østersøen. 

8. Dovns Klint. Sydlangeland - Rovfugle og 
andre fugte folger den lange, smalte o mod syd og 
fortsruttor over havet ved Dovns Klint. 

9. Sydals - Tit tider stort træk af rovfugle. 

IO. Blåvands Huk - Danmarks vestligste punkt. 
Stort fugletræk. især ande- og vadefugte og kun i 
mindre omfang rovfugle. Havfugle som f.eks suler 
ses tit pa havet ud for Hukket. 

Læs mere om trækfugtenes færden i bogen Fugle
livets hvor og hvornår (Politikens Fortag 1998). 

peger i rrækrerningen. Her har de imidle rtid ikke noget va lg 

og må fortsætte ud over vandet. 
Om efterå rer er det derfor bedst ar se på fugletræk, hvor land

skabet spidser til i sydlig eller sydvestlig retning. 
På en rigtig god trækdag i slutningen af september, hvor man 

ser m usvåger i srort tal kredse over alle større skove, kan Oc
re rusind af dem passere et af de mest benyttede t ræksteder 

ved kysten. Hertil kommer hund reder af spurvehøge, e t :t n tal 

rø rhøge, måske en halv snes røde glenter og fiskeørne, 3-IJ 

lærkefalke og som et ekstra krydderi et hastigt glim t af en 

lynhurtig vandrefalk. 
Forventningerne kan være srore, når man planlægger et besøg 

til et berømt fugletræksted. Desværre bliver de dog langtfra 

altid indfrie r. Selv roplokaliteter som Stigsnæs og Syd langc

land kan være næsren fugleromme en god dag i sqm·mbcr. 

Fugletræk er lunefuld t. Så meget større er glæden, n&r man 

er heldig at ramme ind i den hel t store Lra.:kdag, hvor luften 

er tyk af fugle. 
D er er altså ingen garanti fo r mange fugle. Prøv alligevellyk

ken her i september-okrober er af de fores l ~cde steder. Der 

er gode muligheder for at RI en srorslået oplevelse. 



A f B en t J o r gensen 

\X/W'F Verdenmntlllfonden / L EVE N DE NATU R ~ 

For nogle år siden besøgte jeg sammen med en af Ver

densnaturfondens medarbejdere en skole i Nordsjælland. 

Vi sku lle fortælle om truede dyr, men vi var dårligt nok 

begyndt, før en lille pige rakte en finger i vejrer. H un vid

ste noget om truede dyr. Fortæl, sagde vi. "Jo, i gå r sag

de min far til vores h und, som hedder Buller, ar hvis den 

ikke lærte ar opføre sig ordentligt, så kom den snart til a r 

høre til de truede dyr. " 

D er var selvfølgelig noget af en trussel, men der gjorde jo 

ikke Buller og dens an sfæller ti l en truer dyreart. Ikke 

engang ulven - alle h undes stamfar - hører til de truede 

dyrearter. Der skal nok være over l 00.000 ulve tilbage i 

Nordamerika og det nordlige Asien, og der b liver man 

ikke en truer dyreart af. 

Men så enkel er sagen alligevel ikke. I Europa ser man 

nemlig anderledes på ulvens situation. I vores verdensdel 

er ulven en truet art. D en eneste nogenlunde samlede 

bestand lever i Ø steuropa, og bestanden er sårbar. Der

for er Verdensnaturfonden parat t il en indsats for ar red 

skræmmeord 
eller faktaord? 

de de østeuropæiske ulve, inden 

der er for sent. 

Den hvide stork er både 
truet og ikke truet 
Der kan altså afl1ænge af syns

vin klen, om man vil ka lde en 

dyreart truer. H er er en god og 

Når en dyreart er " truet", 

står den så lige for at forsvinde? 

Eller siger man "truet" blot for at 

påkalde sig særlig opmærksomhed? 

Udtrykket "truet" kan måske 

virke upræcist, og opfattes af mange 

som lidt af en floskel. 

Men faktisk dækker det tilsyneladende 

floromvundne naturbevaringsbegreb 

over meget præcise fakta. 

Bent Jørgensen fortæller her, hvad der 

gemmer sig bag de magiske ord. 

en d årl ig nyhed om den hvide stork. D en gode nyhed 

først: Den hvide stork er slet ikke truer. O g den dårlige: 

D en hvide stork er alvo rligt truer. 

Begge udsagn er rigtige. Ser man på, hvordan den hvide 

stork har der i sir udbredelsesområde i feks. Østeuropa 

og på den Pyrenæiske Halvø, kan man glæde sig over, ar 

den har der udmærker. I Polen er der 40.000 ynglepar -

i Spanien 20.000. Men i Danmark står der skidt ti l. Sid

ste sommer ynglede kun to par hvide storke her i lander. 

For l 00 å r siden var det mindst 4.000 par. Den hvide 

stork blev dengang er ofte benyttet motiv i vores sange, 

even tyr og fortælli nger, og det føles som et stort tab, ar 

dens historie i Danmark nu er ved at være er afslutret kapi

tel. l den danske natur er den hvide srork en alvorligt tru

er art. Men der er ikke noget, der adski ller den danske 

srork fra feks. storkene i Østeuropa, og den dag, forho l-
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dene i Danmark passer den lige så godt, som de gjorde for l 00 år siden, skal den nok vende tilba

ge. Sådan som havørnene gør det i disse år. 

Tre måder at være truet på 
l 

På globalt plan skelner Den Internationale Union for Natu rbevarelse (I UCN) mellem arter, der er 

kritisk truede, truede eller sårbare. For en halv snes år sipen blev der opstiller en række kriterier for 

hver af de tre kategorier. En art klassificeres som "kri tisk truer", hvis der er færre end 250 individer 

tilbage. Eller hvis artens udbredelse er begrænser ri l et område på under l 00 kvadrarkilometer (som 

Amager). Eller hvis den i løber af de sidste ri år er reducerer med 80 procent (f.eks. fra l 0.000 indi-

vider ti l 2.000). Man anslår, ar medmindre der gøres en særlig indsats fo r en 

sådan art, er der 50 procents chance for, ar den er udrydder, inden der er gået 

lO år. 

"True r" kalder man en art, hvis den er udbredt over mindre end 5.000 kva

drarki lometer (som Vendsyssel og Thy), hvis den omfarrer under 2.500 indi

vider, eller hvis dens bestand i der seneste årri er mere end halverer. Sidder vi 

bare med hænderne i skøder, er der 20 procents chance fo r, ar en truer art er 

forsvunder i løber af 20 år. For sårbare arrer beryder kriterierne, ar der er l O 
procents chance for, ar de forsvinder i der næste århundrede. 

Der er biologer, der mener, ar man ikke kan definere truede arrer så firkanter. 

Men der kan være gode grunde ri l ar hænge sig i ral. Undersøgelser viser nem

lig, ar der kan være meget kritisk, hvis en dyreart er nået ned under er vist mini

mum af individer. Der indebærer, ar arten generisk ser bliver farrig-der b liver 

ringe variation mellem ind ividerne, og der kan medføre, ar arten bl iver min

dre rilpasningsdygrig. 

Og selvfølgel ig er der alvorligt for en art, hvis dens udbredelse er begrænser ril 

er område, der er mindre end Amager el ler Vendsyssel. Der er jo der samme 

som ar have alle æg i samme kurv, og så kan den mindste fej lragelse som bekend r 

føre til en katastrofe. 

Mere subje ktive kriterier 
Man bruger ofre mere subjektive kriterier, når man taler om der lokale dyre

og planreliv. D en nationale rødliste over truede dyr og planter i Dan mark bru

ger ikke ral. D en srørrer sig for hver enkel t art ril fagfolks vurderinger. 

I den danske rød liste, der udarbejdes af Miljøministerier, vurderes en art som 

akut truer, hvis den går så voldsomt tilbage eller har så små bestande her i lan

der, ar den sandsynligvis vil forsvinde i nær fremtid, hvis man bare lader srå ril. 

D en slags vurderinger er gode nok som grund lag for f.eks. naturforvaltningen 

og naru rbeskyrrelsesarbejder i Danmark. Men der betyder altså, ar der ikke 

menes der samme, når vi i D anmark siger, ar klokkefrøen er truer, som når 

man inrernarionalr taler om der t ruede Sumatra næsehorn. 

De internationale kriterier for de rre karegorier af t ruede dyr, som nu anvendes i mere eller m indre 

modificerer form, skulle altså gøre der muligt ar få en oversigt over, hvor mange truede dyre- og plan

rearrer der findes. Men kun i teorien. Der er nemlig alt for få data for hovedparren af den halvan

den million arrer, der i dag kendes. Og vi ved, ar der findes mange flere arter end dem, biologerne 

kender. 

Alene i regnskoven anslås der, ar de ubeskrevne- og dermed ukend te- insektarter udgør mindst lige 

så mange som dem, vi kender. Og mange arter synes ar være meget lokale i deres udbredelse. Med 

der omfang, som regnskovens rydning stadig har, kan der derfor slet ikke undgås, ar adskill ige arrer 

befinder sig i kategorien "kritisk truer", uden ar vi har nogen anelse om der. 



Lige ret og "artsracisme" 
Men om de fleste parredyr og fugle og også mange krybdyr, 

padder og fisk har vi oplysn inger nok til, at de kan anbringes i 

en af de tre kategorier (eller ho ldes helt udenfor, for heldigvis 

er der langt fra alle dyrearter, der er i fare) . Og så er det vel bare 

om at komme i gang? Man kun ne jo meget passende begynde 
fra en ende af med de arter, der er k ri tisk truede. 

Men så enkel er virkeligheden ikke. I princippet har alle arrer 

selvfølgelig lige ret til at være på Jorden. I praksis forholder det 

sig anderledes. Mange men nesker har svært ved at tillægge en 

truer bille eller snegl samme værdi som en elefant eller en t iger. 

"Artsracisme", fnyser nogle biologer. Men for billen og sneglen 

er der slet ikke så ilde endda, hvis der gøres en særl ig indsats for 

den truede elefant og tiger. De store dyr er kendt af alle og 

enhver over der meste af Jorden. Og de fleste mennesker synes, 

at verden ville være farrig uden elefanter og tigre, og de er der

for parat til at yde en indsats. 

Fordelen for de truede biller og snegle og et mylder af andre 

truede smådyr er, at de store dyr kræver plads. Der skal udlægges 

store områder, hvis fremtiden skal sikres for elefanter, tigre, 

næsehorn, gorillaer, pandaer og andre iøjnefaldende dyrearter. 

På de samme områder findes masser af truede smådyr, som på 

den måde får en fribillet ind i fremtiden. 

Visenten er en solstrålehistorie 
Hvis en dyreart først er udrydder, er der sar er defin itivr punk

rum for dens historie. (Glem alt om, ar man en dag skulle kun

ne genskabe den gennem kloning ud fra enkelte celler fra f.eks. 

museumsskind. Så ler er der ikke ar gøre sig til evolut ionens 

herre). Derimod er arbejder med ar redde de truede arter aldrig 

definitivr afslutter. Der hører nemlig til de meget sjældne und

tagelser, ar en art ophører med ar være truer. Truslerne fOL·svin-

IC LOKICH.ItO l FOTO JOHN NIHSfN IIOF01'0 

Truede dyr i verden 

Kritisk Truede Sårbare I a lt 
truede 

Pattedyr 169 3 15 612 1.096 

Fugle 168 235 704 1.107 

Krybdyr 4 1 59 153 253 
Padder 18 31 75 124 

N B: For padder og krybdyr gælder det, at kun få af Jordens aner er 
kendt og beskrevet. Tabellen dækker af gode grunde kun de kend re arrer. 
(Kilde: IUCNs rodliste, 1996). 
Interesserede kan læse mere i bogen "Conservation and Biodiversiry", 
Andrew P. Dobson, New York 1995 

der ikke så ler i en verden , der i dag rummer fi re gange så mange mennesker som i år 1900. 

En enkelt solstrålehistorie er der dog: I 1920 ' erne måtte man erkende, ar visenren-den europæiske 

bison , der er verdensdelens største landparredyr - var udrydder i naturen. Ah, hvad der var tilbage, 

SUMA TRA NÆSlHOitN r01'0 GUAitO LACZ IFOT 

. var er halvt hundrede visenter 

rundt om i zoologiske haver. I 

dag ville visenren være røger lige 
ind i kategorien "kri t isk truet". 

Men et målbevidst arbejde brag

te visen ten ud af den k ri tiske 

si tuation. Der er nu over 5.000 

visenter, og hovedparren af dem 

lever liver så vild t, som der nu 

kan leves i national- og natur

parker. Visenren er ikke længe

re en truer art. Men dens histo

rie er altså desværre den undta

gelse, der bekræfter reglen. 
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Ændret holdning til ulve 
Karpater-bjergene i Rumænien er hjemsted for næsten halvdelen af alle bjørne i Europa, 30% af ulvene 

(uden for Rusland) og en betragtelig del af den europæiske bestand af los. WWF Verdensnaturfondens sto

re projekt for at bevare de store rovdyr i Europa inkluderer f.eks. betydelige studier i Karpaterne. Det omfat
ter undersøgelser af dyrenes levevis og samarbejde med lokalbefolkningen om at minimere de skader, som 

rovdyrene forvolder på husdyrene. Siden 1994 er det gennem projektet lykkedes at vise lokalbefolkningen, 

at de faktisk kan få økonomisk udbytte af at leve sa mmen med de store rovdyr. Et stigende antal turister 
kommer for at få et glimt af rovdyrene og bringer derved mange penge til den lokale økonomi. Samtidig 

arbejdes der på at udvikle nye metoder til husdyrholdet for at begrænse rovdyrenes skadevirkninger. Pro

jektet har i vid udstrækning ændret lokalbefolkningens holdning til de store rovdyr. l takt med at myter 
erstattes af reel information, stiger tolerancen gradvist overfor både ulve og bjørne. 

Landmænd udrydder bjørnen i Norge 
l Norge er der dog problemer (jvf. noten ovenfor). En ny og kritisk ana lyse af den brune bjørns udbredel
se i Norge har vist. at bestanden er langt mindre end de 200 dyr, der har været det officielle antal. Uden

for Finmarken findes blot 10-20 dyr. Det er tvivlsomt, om arten i øjeblikket har fast ynglebestand i landet, 

og i dag ses norske bjørne især i grænseegne og tolkes som strejfende dyr fra bestandene i nabolandene 
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Sverige. Finland eller Rusland. 

Fåreavlere har de senere år 
påstået, at der er store pro
blemer med bjørne, og de stol

tes desværre fra officiel poli

tisk side. Situationen er i direk
te strid med Norges tiltræ

delse af Sern-konventionen 

om beskyttelse al trækkende 
dyr og fugle, der bl.a. blev 

udarbejdet med den intention 

at sikre den naturlige bjørne
bestand i Norge. 

Næsehorn trues af borgerkrigen i 
Congo 
Garamba-nationalparken i den demokratiske repu

blik Congo er det eneste sted i verden, som huser 

en bestand af det nordlige hvide næsehorn. Mens 
det hvide næsehorn klarer sig fint i Sydafrika samt 

i enkelte andre lande i det sydlige Afrika, er den 

nordlige race af denne art udryddet alle andre ste
der end i Garamba. Her blev antallet opgjort til kun 

15 dyr i 1984, men takket være en omfattende red 

ningsaktion med deltagelse af WWF Verdensnatur
fonden voksede bestanden til 27-30 dyr i 1996. De 

seneste års heftige borgerkrig i landet kan imid

lertid betyde dødsstødet for det sjældne dyr. Optæl
linger i 1998 viste heldigvis, at der fortsat var mindst 

20 hvide næsehorn i nationalparken og sandsyn

ligvis flere. Blandt de optalte dyr var syv voksne 
hunner og fire unger. Den nyeste udvikling efter 

borgerkrigens genopblussen kendes imidlertid ikke. 
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Den arabiske leopard i fare 
Der er kun ca. 200 individer tilbage af den særli

ge race af leoparden. som findes på Den arabiske 
Halvo. Heraf findes halvdelen i Yemen, men bestan

den her er stærkt truet. Et for kraftigt jagttryk har 

begrænset antallet af dorcas-gazeller, som er leo

pardens vigtigste bytte. Derfor har de store katte 
i stigende grad slået sig på lokalbefolkningens hus
dyr, hvilket har til folge, at de ofte bliver skudt 

eller indfanget. Og selv om det er forbudt at sky
de eller sælge dyrene, bliver loven sjældent over

holdt. Der arbejdes nu for at oprette et særligt 

reservat for den sjældne leopard i et område 120 
km nord for hovedstaden Sana. 
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Flagermus påvirket af spildevand 
Om dagen opholder flagermus sig bl.a. på lofter, 

i hule træer og i mure i gamle bygninger. Meget 

beskyttelsesarbejde for flagermus har derfor været 
rettet mod at sikre disse vigtige "overdagnings"plad· 

ser. Når natten falder på, og flagermusene flyver 

ud, er de straks meget sværere at følge. Flager· 
musene udsender lyde hele tiden, når de flyver, 

men med så høje frekvenser, at de ikke opfattes af 

det menneskelige øre. Men det har avancerede 
elektroniske flagermus·detektorer vendt op og ned 

på, og ikke alene kan lydene nu registreres, men 

der viser sig også at være forskelle mellem de 
enkelte arter. Derfor er det nu muligt for forsker· 

ne at følge flagermusene også om natten og få 

mere indsigt L hvordan arterne bedst kan beskyt· 
tes. Flere flagermusarter søger fode over vandløb. 

Engelske og svenske undersøge lser har nu vist, at 

der er færre flagermus over forurenede vandløb. 
Det ser ud til, at spildevandet reducerer det natur· 

lige antal af vandinsekter, som er flagermusenes 

fode. Den almindeligste flagermus i England, dværgfla· 
germusen, er gået voldsomt tilbage i de sidste 30 

år og vandforurening mistænkes nu for at være en 

af årsagerne hertil. 
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Af Tommy Dybbro og Uffe Gjøl Sørensen 

Elg geninvandret til Danmark 
Tidligt om morgenen den 14. jul( gik en elg i land ved Hornbæk i Nordsjælland efter at have svømmet over 

Øresund fra Sverige. Dermed er panmark endnu en gang blevet en del af elgens naturlige udbredelsesom· 
råde. Det er sket tidligere i delte århundrede, hvor der f.eks. fra 1933·51 levede en elgko i Nordsjælland. 

l 
11986 gik hele tre elge i land i løbet af ko rt tid ved Helsingør, men de døde alle af stress- den ene efter 

først at være blevet indfanget og sendt tilbage til Sverige. Allerede jægersamfundene udryddede elgen fra 
de danske øer i den tidlige stenalder. l Jylland holdt arten stand et par tusind år længere, til slutningen af 
bondestenalderen. Knoglefund fra arkæologiske udgravninger af bopladser fortæller denne historie. Den 

aktuelle indvandring er et udtryk for, at elgen i historisk tid ikke har haft større bestand i Sverige end net· 

op nu. Arten var for over 100 år siden udryddelsestruet på den skandinaviske halvø, men er siden gået vold· 
somt frem og findes overalt i Sverige, hvor jægere nu skyder op mod 130.000 elge om året. Der er al mulig 

grund til at byde velkommen til det største landpattedyr på dansk grund, siden uroksen blev udryddet for 

omkring 2000 år siden. Kommer der flere elge over sundet, kan det udvikle sig til en naturlig dansk bestand. 
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To nye nationalparker i Indonesien 
Myndighederne i Indonesien har oprettet to nye nationalparker på øen Sumba. Det ene område, som er på 
880 km2, findes på den ostlige del af øen og vil beskytte den største lavlandsregnskov, der er tilbage på 

øen. Det andet område på 470 km2 består også af tæt regnskov og strækker sig fra havet og op til øens 

højeste punkt. Dette skovområde huser bl.a. 12 meget sjældne fuglearter, hvoraf de ·syv er enderniske for 
Sumba, dvs. at de ikke findes andre steder i verden. 
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