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Velkommen til den anden udgave i 2010 af DZS’s eMagasin, HABITAT. Maga-
sinet er en regulær udgivelse. Formålet med HABITAT er at sætte fokus på emner, der vedrører 
forvaltningen af verdens dyre- og planteliv til fordel for en grønnere, smukkere, sundere og 
mere levende verden.   

I denne udgave af HABITAT læg-
ger vi ud med at afrunde biodiversitets-året 2010 
med en opfølgning på topmødet i Japan – hvad endte 
det egentlig med? Dernæst tager vi dig til rovdy-
renes verden. Artiklen viser, hvilken betydning 
prædatorer i toppen af fødekæden - og manglen deraf 
- kan have for hele økosystemer. I næste artikel 
gives et bud på, hvad bæredygtig turisme er, og 
hvordan man som rejsende kan vælge en ’grønnere’ 
måde at rejse på. Bjerggorillaen bruges her som 
eksempel på et økoturisme projekt. Efterfølgende 
artikel går mere i dybden med bjerggorillaerne, 
deres status, og hvilken betydning forsøget på 
deres bevarelse har haft og stadig har for lokal-
befolkingen. Her gives et konkret bud på, hvordan 
det lokale folk og gorillaer i fremtiden kan leve 
i større ’harmoni’ ved hjælp af skovlandbrug. Vi 
bliver på det afrikanske kontinent med historien 
om, hvordan flagermus i Swaziland kan bruges som 
biologisk kontrol af skadelige insekter over suk-
kerrørsmarker – hvilket i sidste ende kan sikre 
deres bevarelse. Dernæst smutter vi en tur til 
Mellemamerika, hvor et speciale har fulgt op på 
et Nepenthes projekt omkring miljømonitering i 
Honduras ved brug af blandt andet fotofælder. Fra 
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På vegne af DZS redaktionen

Claudia Sick

det terrestriske miljø bevæger vi os til nogle 
semi-marine dyr, sælerne, og to arters nylige 
fredning i Grønland, hvorefter vi dykker en tur 
ned under havets underflade med en artikel om de 
aktuelle hajangreb i det egyptiske dykkerparadis. 
Her gøres blandt andet op med myten omkring hajer 
som menneskeædende rovdyr. Efterfølgende artikel 
viser, hvordan menneskers overfiskeri kan føre til 
goplernes overtagen af hele økosystemer i havet - 
heriblandt i Danmark, hvor blandt andet den uøn-
skede ’dræbergople’ har invaderet vores farvande. 
Hernæst finder du muligvis ud af, hvorfor det kan 
være klogt at kysse en klam frø... Vi bringer 
også en anmeldelse af den aktuelle bog, Vild ver-
den, af Tor Nørretranders – en bog om hvordan vi 
revolutionerer grundlaget for den mad, vi spiser. 
Denne udgave af HABITAT afrundes med, hvad der er 
sket i Dansk Zoologisk Selskab siden sidst.

Velkommen til HABITAT 
& rigtig god fornøjelse! 



Verdens Vigtigste Topmøde 
– gik du også glip af det?
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Tekst: Kathrine Skeie
Foto: Claudia Sick

I forrige nummer af HABITAT gav vi luft for nogle 
af vores forventninger og forhåbninger til det inter-
nationale topmøde om bevarelsen af verdens biodi-
versitet, COP 10, som fandt sted i Nagoya i Japan i 
oktober måned. Nu hvor mødet er ovre, er det natur-
ligvis tid til at gøre status. 

I den forbindelse er det nærliggende at nævne 
den rapport, som de Forenede Nationer udsendte 
tidligere på året, og som nogle har kaldt ”Stern rap-
porten for naturen” (den berømte Stern Rapport 

udkom i 2007 og handlede om de globale klimafor-
andringer). Den nyudkomne rapports forfatter, øko-
nomen Pavan Sukhdev, konkluderede, at vælger vi 
at se på naturbevarelse og klimaforandringer som 
et økonomisk problem, så er bevarelsen af verdens 
biodiversitet faktisk vigtigere end bremsningen af 
den globale opvarmning! Det er naturligvis meget 
forenklet sagt. Det tilgrundlæggende argument be-
ror sig på udregninger, der viser, at omkostningerne 
ved at gennemføre vidtrækkende tiltag for at stoppe 
den globale opvarmning vil koste i størrelsesorde-

nen 1-2 % af det årlige globale finansielle budget. Til 
gengæld vil gevinsten i det lange løb, som et direkte 
resultat af disse tiltag, beløbe sig til 5-20 gange dette 
beløb. Lignende udregninger indenfor det felt, der 
nu kaldes TEEB (The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity), har vist at den økonomiske gevinst 
ved at bevare biodiversitet og sunde økosystemer 
er endnu større. De udgifter, der må beregnes til 
oprettelse og vedligeholdelse af et ”tilstrækkeligt” 
stort areal beskyttede områder og lignende tiltag til 
bevarelse af biodiversitet og økosystemer, vil tjene 



sig selv ind 10 til 100 gange via de ”services”, som 
sunde og velfungerende økosystemer leverer. Disse 
”services” inkluderer rent vand, ren luft, frugtbar jord, 
bestøvning af afgrøder og medicin med videre. Det 
er kort sagt en ”bedre forretning” for verdensøkono-
mien at bevare biodiversiteten og økosystemerne, 
end det er at bremse den globale opvarmning! 

Nu er der naturligvis mange, der straks vil tænke, 
at sådanne udregninger er noget simplificeret slud-
der, ikke mindst fordi vi ved, at global opvarmning er 
en meget stor trussel imod bevarelsen af selvsamme 
biodiversitet og økosystemer. Ikke desto mindre, og 
uden yderligere stillingtagen til, hvorvidt det er ”rime-
ligt” at gøre naturen op i penge, så må vi konkludere, 
at mødet i Nagoya, set i denne optik, må anses for at 
være noget, der ligner ”verdens vigtigste topmøde”. 
Og hvor stiller det så vores forventninger til mødet?     

Han-løve fra Masai-Mara i Kenya. 
© Patrick Strömwall
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Umiddelbart efter mødet skrev mange aviser 
om en ”historisk” aftale og et ”skelsættende” punkt 
i arbejdet for at bevare verdens dyrebare og truede 
natur. Men var det nu også det? I første omgang kan 
vi vælge at se på, hvem der mødte op til mødet. Eller 
rettere, hvem der ikke gjorde. Først og fremmest kan 
vi bemærke at, selvom 193 nationer deltog, så er der 
tre nationer, der stadigvæk ikke har ratificeret Kon-
ventionen om den Biologiske Mangfoldighed (CBD), 
og som derfor heller ikke var til stede på mødet. Der 
er tale om Andorra, Vatikanstaten og, beklagelig-
vis, USA. Herefter kan vi se på, hvem de deltagende 
nationer sendte som deres repræsentanter til dette 
vanvittigt vigtige møde, der på forhånd var udlagt 
som et møde, der skulle samle verdens stats- og re-
geringsledere. Kun fem statsledere mødte frem (fra 
Gabon, Guinea-Bissau, Yemen, Monaco og en femte), 

og en tredjedel af de repræsenterede lande var end 
ikke repræsenteret på ministerniveau. 

Så var der selve aftalen. Jo, der blev vedtaget en 
ny ti-årig strategi for den globale naturbevarelse, en 
plan for øget finansiering til naturbevarelsestiltag i 
tredjeverdenslande, samt en plan for mere retfærdig 
deling og ophavsret til genetiske ressourcer. Men af-
talen var formuleret som én lang hensigtserklæring, 
hvor de enkelte lande tilkendegav deres intentioner 
om at støtte op om en række fælles mål for den kom-
mende periode – uden at forpligte sig til en eneste 
konkret politisk handling. 

Vi skal snart til at tage afsked med år 2010, det In-
ternationale Biodiversitetsår. Året blev blandt andet 
brugt til at gøre status over den globale indsats for 
at bevare den natur, der helt fundamentalt er men-
neskehedens eksistensgrundlag, og hvis fortsatte 
destruktion kompromitterer vores fortsatte adgang 
til livsvigtige ressourcer. Forskere konkluderede, at 
vi som verdenssamfund var meget langt fra at have 
opnået de mål, vi havde sat os, og at vi måtte tage os 
gevaldigt sammen for at gøre det bedre. Nagoya var 
stedet, hvor det skulle begynde at ske. Men Nagoya 
er kommet og gået uden deltagelse af de vigtigste 
politikere, uden civile demonstrationer og uden den 
store mediebevågenhed. Så hvis du også gik glip af 
verdens vigtigste topmøde, så skal du ikke være for 
hård ved dig selv – det gjorde resten af verden også! 

I 2011 håber vi, at den nyeste tendens med op-
gørelsen af naturen i kroner og øre – hvor absurd 
ideen end kan forekomme – kan få flere toppolitikere 
til at slå et slag for en levende og levedygtig planet. 

Gik du også glip af  
verdens vigtigste 
topmøde i 2010? 

Bare rolig 
– det gjorde 

resten af 
verden 

også!



Når ulven vogter sangfugle
Rovdyr forsvinder fra verdens økosystemer, som dug 
forsvinder for solen på en varm sommerdag. De store 
rovdyr, øverst i fødekæden, har siden tidernes mor-
gen været en trussel imod både mennesker og deres 
husdyr, og selv i dag er forholdet mellem mennesker 
og store rovdyr stadig anstrengt mange steder.  

Samspillet mellem topprædatorer og byttedyr 
har været genstand for mange studier, men i takt 
med at de største rovdyr forsvinder fra deres natur-
lige habitater, tiltrækker andre arter sig opmærk-
somheden. Under topprædatorerne findes en række 
mindre rovdyr, mesoprædatorer, der ikke er kræsne 
og har potentiale for høje populationstætheder.  

Den lineære logik med direkte sammenhæng 
mellem årsag og virkning kan måske kun undtagel-
sesvis bruges på økosystemer. Når topprædatorerne 
forsvinder, kan det have mange forskellige følger, 
som ikke altid er til at forudsige eller gennemskue på 
forhånd. Økosystemer er på den måde super-kom-
plekse størrelser. 

Topprædatorer 
Dyreverdenes blå blod

Han-løve fra Masai-Mara i Kenya. 
© Patrick Strömwall
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Tekst: Ditte Dahl Lisbjerg

De er resultat af 
konstante vekselvirkninger 
mellem arter; dyr, planter, 
svampe, mikroorganismer
- og deres omgivelser.

Da ulvene tidligt i 1920’erne 
forsvandt fra Yellowstone National 
Park i USA, begyndte rensdyrene at 
leve mere frygtløst. Uden den over-
hængende fare for at blive ædt kunne
de nu fouragere i åbent landskab, 
og de begyndte at æde af pil og asp 
langs flodernes bredder. Med krattet 
langs floden forsvandt et habitat for 
mindre fugle og vigtig vegetation. 
Det resulterede i erosion af brinkerne 
og at Yellowstone NP stille og roligt 
begyndte at blive afskovet. 
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Det var først efter en udredning af den mang-
lende regeneration af skove, at man fandt ud af, at 
det var da ulvene forsvandt fra Yellowstone NP, at 
også træerne begyndt at forsvinde.

Uden for de beskyttede områder forsvandt ulve-
ne også, da de blev anset som en fare for mennesker 
og samtidig nedlagde husdyr som kvæg og får. Da 
ulven forsvandt, gav det plads til et andet rovdyr, en 
mesoprædator; prærieulven, som uheldigvis skulle 
vise sig at være en langt større fåre-tyv end ulvene 
var og tilmed langt vanskeligere at komme til livs. 

Ulvene blev reintroduceret til Yellowstone NP i 
1995, og skoven er igen begyndt at brede sig. Lokale 
farmers er nu ligefrem glade for ulvene, der holder 
bestanden af prærieulve i ave. Farmerne kan via GPS 
halsbånd følge ulvene og i god ro og orden tage de-
res forholdsregler. 

Grå ulv (Canis lupus) fra Yellowstone NP 
udstyret med radiohalsbånd. 
© US Fish and Wildlife service
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En mesoprædator - bavianen. Denne han chacma-
bavian fra Central Namibia lever dog hovedsage-
ligt af planteføde, foruden små insekter. 
© Claudia Sick

... og løven vogter køkkenhaver
I Afrika syd for Sahara har topprædatorer som lø-
ven været under pres i langt den største del af nyere 
tid.  En del af bestandens tilbagegang skyldes den 
tiltagende konflikt mellem løver og mennesker over 
kvæg. I Kenya dræbes løverne af unge maasai’er ef-
ter angreb på deres kvæg. Hvis ikke man finder den 
skyldige løve, så dræbes en anden i dens sted. 

Når topprædatorerne forsvinder og giver plads 
til de mindre mesoprædatorer, betyder det for ek-
sempel, at bavianer kan blive en pest for de, der le-
ver lokalt i områderne. De plyndrer markerne og in-
timiderer befolkningen med en adfærd som en flok 
unge, respektløse lømler med hjørnetænder og fy-
sik som velvoksne rottweilere. Bavianerne er i sidste 
ende, og i større perspektiv, til langt større gene end 
det lejlighedsvise tab af kvæg til løverne. 

Godt nok tager topprædatorerne deres del af 
både vildt og husdyr, men når mellemregningerne 
er gjort op, viser det sig at topprædatorer - modsat 
almindelig opfattelse - kan have en positiv indvirk-
ning på vildt-bestandene ved også at regulere be-
standene af mesoprædatorer.  

“I Kenya dræbes 
løverne af unge 

maasai’er efter angreb 
på deres kvæg. Hvis ikke 
man finder den skyldige 
løve, så dræbes en anden 

i dens sted. “
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Moralen er banal, 
men alligevel sjælden set
Topprædatorernes betydning for økosystemet 
skal således ikke bare bedømmes på, hvilken 
effekt dyrene fysisk har på deres omgivelser og 
antallet af byttedyr. Det er bemærkelsesvær-
digt, at der også er tale om en adfærdsmæssig 
påvirkning af byttedyr og mesoprædatorer 
med afgørende betydning for økosystemet. 

Reintroduktionen af ulve i Yellowstone NP 
har vist, at udviklingen faktisk kan vendes, og at 
topprædatorer kan genindtage tronen på top-
pen af fødekæden. 

Økosystemer er dynamiske størrelser, orga-
niseret i mange niveauer hvorimellem stof og 
energi cirkulerer. Én arts forsvinden kan forår-
sage en kaskade af forandringer som vi men-
nesker ikke altid kan forudsige. Et skud på det 
sidste rovdyr i et område kan samtidig være et 
skud i foden.

Links
www.bbc.co.uk/news/science-environ-
ment-11178293

www.sciencedaily.com/relea-
ses/2007/07/070726150904

Se National Geographic dokumentaren ’Stran-
ge Days on Planet Earth’ om betydningen af 
topprædatorer: http://video.google.com/video
play?docid=-6464847754910045380

Hun-løve fra Masai-Mara, Kenya, med et af 
dets foretrukne byttedyr, gnuen.
© Patrick Strömwall

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-11178293
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-11178293
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/07/070726150904
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/07/070726150904
http://video.google.com/videoplay?docid=-6464847754910045380
http://video.google.com/videoplay?docid=-6464847754910045380


Turisme som et værktøj 
i naturbevarelsen

Tekst & foto: Michael O. Jørgensen, Bio/Zoo Information

Naturoplevelser
Siden 70’erne er turisme blevet udpeget som en af mange muligheder for bæredygtig 
udnyttelse af naturressourcer.  Blandt de første lande for implementering af det dengang 
så berømmede koncept, økoturisme, var Kenya hurtigt efterfulgt af Costa Rica. I virkelig-
heden var der tale om naturturisme og af og til lidt skrabet komfort. 
Økologien i produkterne var dengang, som i dag, sparsom.

Igennem de sidste 40 år er økoturisme blevet 
adskilt fra almindelig turisme på flere 
facetter. Det er tit blevet markedsført 
under forskellige typer af rejser, 
hvor natur eller naturoplevelser indgår.

Naturoplevelser er en trend, 
som mange bureauer benytter sig af, 
hvad enten det drejer sig om naturvandringer 
i Canadas vildmark eller en tur til Brasiliens 
regnskove. Konceptet er populært som aldrig før, 
både blandt natur-interesserede og almindelige turister. 
Naturoplevelser sælges som specialprodukt eller som en del af 
et større koncept, f.eks. en tur på tværs af USA med besøg i nationalparker under vejs. 
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Amazon, Ecuador.



I nærkontakt med vilde dyr
Vi vil tættere på og nogle gange for tæt på. Der er 
oplevelser, hvor man møder de vilde dyr på dyre-
nes og naturens vilkår, f.eks. isbjørne på Svalbard, 
bjerggorillaer i Uganda eller Rwanda, bjørne i Fin-
land, hvaler i Norge. Den nyere trend er at møde en 
håndopfostret tiger i et munkekloster i Thailand eller 
gå en tur med håndopfostrede løver i Zambia eller 
Zimbabwe. En misforstået naturoplevelse, som ikke 
engang overgås af de dårligste zoologiske haver. Då-
seturisme er et af de populærnavne, konceptet har 
fået. 

Den sidste gruppe er de såkaldte rangerkurser 
og naturbevarelses programmer, hvor man, mod be-
taling, kan deltage i blandt andet genudsætnings-
programmer. De fleste må karakteriseres som rent 
fup, idet det sjældent har noget med naturbevarelse 
at gøre eller giver deltagerne den lovede mulighed 
for senere at få et job inden for vildtforvaltning et el-
ler andet sted i verden. De fleste af disse program-
mer er ren underholdning og oplevelser.

Adventure-lignende produkter udsætter delta-
gerne for udfordringer i form af specielle natur eller 
frilufts-aktiviteter. Det kan være bjergvandringer, 
bjergbestigning, dykning, huleklatring. Fælles for de 
fleste af dem er, at de henvender sig til folk med inte-
resse og baggrund inden for de forskellige områder.
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Vandringer i naturen giver 
muligehd for at se de mindre 
dyr i områderne. Her en prærie-
hund i Yellowstone NP, USA.



Habitat # 2/december 2010 Grøn turisme 13

Hvordan gøres turisme 
endnu ’grønnere’?
I virkeligheden er den eneste vej til at lave grønnere 
rejser at skabe bæredygtig turisme. Den bæredyg-
tige turisme har en stor indflydelse på den lokale 
infrastruktur i forhold til økonomi. Det vil sige, at 
mikroøkonomier skabes via køb af overnatninger og 
forplejning både i form af produkter og servicering. 
Ligeledes med transport, uanset om den er offentlig 
eller privat, og salg af souvenirs mm. Dertil kommer 
personale på lodges, hoteller, restauranter, tursel-
skaber og parker. 

Blandt mange af myterne om økoturisme er, den 
klassiske, at rygsækrejsende er rigtige økoturister. 
Dette er dog ikke nødvendigvis tilfældet, idet effek-
ten på infrastruktur og mikroøkonomi er sparsom, 
da der ofte er tale om rejser med meget begrænset 
budget.

Men hvad er de umiddelbare muligheder og be-
tingelser for at gøre turisme til en mærkbar samar-
bejdspartner i naturbevarelsen? Et forslag er at lade 
turismen være en del af plejeplanerne for områder, 
som udlægges som rekreative områder og parker 
med forskellig status. Et andet er at lave restriktioner 

“Den nyere trend er [...] at gå en tur med hånd-
opfostrede løver i Zambia eller Zimbabwe. En 

misforstået naturoplevelse, som ikke engang 
overgås af de dårligste zoologiske haver.“

for i parker og afkræve rimelige afgifter for ophold i 
parker og for særlige produkter - for eksempel chim-
panse- og gorillatrekking, gå safarier, fiskeri mm. 
Og så selvfølgelig sørge for at dele af indtægterne 
anvendes til forbedring af lokalbefolkningens leve-
standard.

Andre strategier kan inkludere at muliggøre 
community baserede projekter i og omkring områ-
det og mikroprojekter i og omkring parkerne, f.eks. 
i for form af overnatningsmuligheder eller salg af 
produkter til lodges osv., muliggøre job inden for 
parkvæsen og turisme og lave gode muligheder for 
at lokalbefolkningen kan få adgang til parker og pro-
dukter for en nedsat pris.

De lokale værktøjer er essentielle for at anvende 
turismen i naturbevarelsen ved at skabe bæredyg-
tighed og socialafhængighed af projekterne. Der-
udover er der den øvrige del af produktet, hvor an-
svaret ligger hos lokale operatører og f.eks. danske 
bureauer, som sælger produktet. Hvad nytter det, at 
projekt i Afrika er bæredygtigt, hvis de miljømæssige 
omkostninger fra resten af produktet er for store?

Vandring med løver i Zimbabwe, 
en tvivlsom form for bæredygtig 
turisme.
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Ud, hjem og rundt 
på den grønne måde
Den 100% bæredygtige transport til en hvilken som 
helst destination findes ikke, medmindre man vil gå 
eller cykle - og så alligevel ikke engang det, da det 
vil stille krav til produktvalg. Men man kan vælge 
flyselskaber eller busselskaber, som har en miljøpoli-
tik. Mange flyselskaber satser på at anvende mindre 
brændstof per km og per kunde. Fremtiden vil for-
mentlig også bringe mere bæredygtige brændstof-
muligheder for flybranchen. Ud over at vælge selska-
ber med grøn drift kan man via forskellige ordninger 
købe CO2 kompensation for transporten. Rejser man 
på en tur til f.eks. Kenya fra København kan man for 
en 700-800 kr. købe en kompensation, som derefter 
anvendes til træplantning eller tilsvarende.

Hvilken form for transport anvendes der så på 
rejsen? Alle, som har arbejdet med f. eks. safarier, 
ved, at nogen af køretøjerne er håbløse, gamle og 
med brændstof og udledningsproblemer, som trod-
ser enhver beskrivelse. Ni personer, som drøner 
rundt i et udrangeret lastbil, er i det fleste tilfælde 
langt fra bæredygtigt. Også her kan man vælge til el-
ler fra, i de fleste tilfælde accepteres krav om ordent-
lige køretøjer mod ekstra betaling. Desuden kan der, 
lige som på flytransporten, CO2 kompenseres, f.eks. 
koster det under ca. 50 kr. at kompensere for en gen-
nemsnits safaritur i forhold til kørsel.

De involverede i Danmark 
– og på destinationen
Har rejsebureauet et grønt regnskab? Der er i dag 
masser af muligheder for at drive virksomhed i Dan-
mark med omtanke på CO2 kompensation, affalds 
håndtering, brug af bæredygtigt papir og toner, el-
spare ordninger osv. 

På destinatiionen findes der i dag på lige fod 
med det danske firma ingen undskyldning for ikke at 
gøre noget. Det er klart, at der i visse dele af verden 
er knap så meget fokus og opmærksomhed på dette 
område. Men her har de respektive samarbejdspart-
nere i vesten en udfordring i form af bistand og fag-
lig sparring.

Der findes efterhånden mange hotelkæder som 
har et grønt koncept, ligesom mange mindre lodges 
og hoteller prøver at skabe grønne koncepter. Des-
uden findes der flere steder i verden egentlige bæ-
redygtige projekter: Chobe Island i Tanzania og Ba-
secamp i Kenya, for blot at nævne et par eksempler.

At ansatte behandles og betales ordentligt lyder 
som en selvfølge men er desværre langt fra normen. 
Desuden bør ansatte uddannes og videreuddannes, 
så de yder et professionelt stykke arbejde. Det er 
sindssygt irriterende at drøne rundt med en chauf-
før, som af hensyn til gæsterne helst vil køre helt op 
på ryggen af en elefant eller en løve, fordi han er 
overbevist om, at det er den rigtige måde at gøre 
gæsterne glade på.

Bjørne tursime i Skandinavien. 
Brun Bjørn i Finland.
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Bjerggorillaer i Uganda  
– bæredygtig turisme?
I Østafrika og Afrika i det hele taget er der masser af 
gode og dårlige eksempler på bæredygtig turisme. I 
området omkring Bwindi finder man efter min me-
ning et rimeligt godt eksempel på, at man til trods 
for problemer har kunnet implementere et solidt na-
turbevarelses-værktøj via turismen. I Uganda er der 
to områder som tilbyder gorilla-turisme. Det ene er 
ved Bwindi Impenetrable Forest; det andet i Mgahin-
ga-området, som er en del af Virunga. 

Bwindi ligger isoleret fra de øvrige gorillaom-
råder. Hvert år besøges området er tusinder af tu-
rister, alle med det formål at besøge gorillaerne en 
eller flere gange i løbet af et par dage. For at besøge 
gorillaerne kræves der en tilladelse, som skal købes 
i forvejen. Prisen for en sådan er 500 dollars inkl. par-
kafgifter for den pågældende dag. Efter en fyldest-
gørende introduktion føres deltagerne i grupper på 
op til 8 frem til gorillaerne. Trekkingen tager fra 30 
minutter til 8 timer, afhængigt af hvor den enkelte 
gorilla-gruppe befinder sig. Ud over gorilla-turismen 
er området også kendt som et fantastisk fugleom-
råde med flere endemiske arter. 

Men ender alle gorillaer som turistattraktioner? 
Der er over de sidste år udpeget flere nye turistgrup-
per af gorillaer, det muliggør selvfølgelig end større 
indtægt, men kan måske blive problematisk på læn-
gere sigt, idet at presset på både område og gorilla-
erne kommer op på et ubæredygtigt niveau. Tilmed 
vil presset på lokalområdet også blive unødigt stort.

Og hvad med lokalbefolkningen?
Kulturel turisme er også en del af konceptet både 
med landsbybesøg og besøg hos de lokale Batwa-
folk. En del af pengene fra indtægterne i parken går 
til lokalområdet i form af penge til blandt andet sko-
ler. Desuden er den indirekte indkomst fra lokale, 
som arbejder på de større lodges, samt lokale som 
arbejder som rangere og guider. Ikke alle produkter 
som anvendes til forplejning og service kommer fra 
lokalmiljøet, men en meget stor del gør. Ligesom der 
produceres en del kunsthåndværk, som sælges til tu-
risterne. I det store hele fungerer og består området 
sammen med og på grund af gorillaturismen. Men 
ikke uden problemer...

Flytningen af Batwa-folket fra skoven er en af de 
mørke skygger ved projektet. Årsagerne kan ikke be-
kræftes, idet der er en mængde holdninger og poli-
tik i det. Men faktum er, at man har tvangsflyttet pyg-
mæerne ud af skoven til et liv fjernt fra deres oprin-
delige levevilkår, hvilket blandt andet tvinger dem 
til at dyrke jorden og bo fast. Dog har man i Bwindi 
formået at skabe vilkår for pygmæerne, som forbed-
rer deres muligheder for at overleve denne tvang. 
Et stort projekt giver pygmæerne mulighed for at 
få del i turismen, dels ved at producere kunsthånd-
værk. Pengene herfra går dels til pygmæerne og dels 
til det nye hospital i området, hvor pygmæerne og 
andre har gratis lægehjælp. En anden ordning er 
Batwa-turisme, hvor pygmæerne laver guidede ture 
i skoven og viser turister dele af deres traditioner - 
altså fungerer som naturvejledere.  

Læs mere om konsekvenserne af gorilla turis-
men for lokalbefolkningen i følgende artikel ”Goril-
laer i skyggen.”Lokale batwa-folk i dans.

Lokal sælger kunsthåndværk til turister i Bwindi.
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Korruption, manglende kontrol 
og sikkerhed
To gange siden opstarten af kommerciel gorilla tu-
risme i Uganda har Uganda Wildlife Authority, UWA, 
været ramt af skandaler, hvor pengene fra gorillatilla-
delser og andre parkindtægter er forsvundet. Begge 
gange er det endt i store sager og omstruktureringer 
i UWA. Så risikoen ligger altid og ulmer.

Desuden er der manglende kontrol med lodges 
i forhold til drift og påvirkning af miljøet. Derudover 
har der af og til gennem de sidste år været sikker-
heds problemer i området. I 1999 mistede 8 turister 
livet i området. Siden da er sikkerheden blevet skær-
pet, og man har fra den Ugandesiske regerings side 

gjort meget for at stabilisere sikkerheden. 
Positivt kan man sige, at selvom der er proble-

mer, er disse afdækkede, så der er mulighed for vide-
re-udvikling og forbedring af projekterne i området.

Nye turisme-trends
I forhold til gorilla-turisme, så arbejdes der i øjeblik-
ket med at sætte prisen for et gorilla besøg op fra 
500 dollars til 750 dollars, med det endelige mål, at 
det skal koste 900 dollars inde for de næste få år. Det 
rejser spørgsmålet: Er der tale om grådighed, eller vil 
det kunne holde antallet af turistgrupper nede på 
et acceptabelt niveau i forhold til bæredygtighed? 
Og spørgsmålet er, om der vil være et marked for et 

produkt i denne prisklasse. For en god ordens skyld 
skal det nævnes, at der er en aftale imellem Rwanda, 
Congo og Uganda, så der er ens priser i de tre lande.

Den generelle trend ser heldigvis ud til at være, 
at turismen bliver grønnere, dvs. mere bæredygtig. 
Flere og flere regeringer inddrager turisme som en 
del af naturbevarelsen, og nogle gange som grund-
lag for denne. Mange organisationer og zoologiske 
haver anvender tillige dette værktøj i deres projek-
ter, som regel fordi det anskueliggør en vis indtægt 
for projektet og den lokale infrastruktur. Hvis det gø-
res ordentligt med inddragelse af lokale interessen-
ter og kompetencer, er der mange gode eksempler 
på, at det kan lykkes. 

Desuden ser det ud til, at man hellere vil bruge 
mere tid samme sted og have mere intense naturo-
plevelser, kombineret med kulturel turisme. Et andet 
positivt element er, at man gerne vil ud i miljøet, 
være en del af det; vandre, sejle osv. - møde og forstå 
andre kulturer uden at der går etno-zoo i den. Der 
er stor interesse for, at turismen giver afkast til både 
natur og mennesker i områderne. Så der er håb for 
den ‘grønne’ turisme.

WEF ... (Go –Wise, Go-Eco, Go-Fair)
... er et koncept skabt af det danske firma Bio/Zoo Information som et tilbud til danske og udenland-
ske turselskaber, herunder lokale operatører om at skabe gennemskuelige bæredygtige produkter. 
Det skal være muligt for forbrugeren at vælge bæredygtige produkter mod merbetaling, eller vælge 
et konventionelt produkt. Samtidig er det ikke et spørgsmål om at være grøn eller bæredygtig, men 
det giver forbrugeren mulighed for at gennemskue, hvad det enkelte bureau gør på det område. 
Udvikling af bæredygtige værktøjer til brug for lokale operatører f.eks. solenergi. Det enkelte bu-
reau kan støtte lokale projekter, som sigter mod bæredygtighed, f.eks. uddannelsesprojekter, hvor 
lokale får mulighed for at uddanne sig til guider etc. Eller projekter hvor eksisterende programmer 
hjælpes til videreudvikling af bæredygtighed. Få mere information på www.biozooinformation.eu

Gorilla i Bwindi.
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Skyggekaffe 
– en indsats for at 
understøtte bjerggorilla-
habitater i  Bwindi 
Impenetrable National 
Forest i sydvest Uganda.

Det 
er svært at 
nævne bjerggorillaer 
(Gorilla beringei beringei) uden også 
at tænke på en af zoologiens store martyrer, Dian 
Fossey. Hvem husker ikke den rørende og tragiske 
historie om, hvordan hun forgæves kæmpede for 

gorillaerne og deres habitater, og hvem følte ikke et 
stik af hjælpeløshed og frustration over en kamp, der 
syntes så ulige og så unfair? I 2010 var det 25 år si-

den, at Fossey betalte den ultimative pris for hendes 
drøm, men hvordan går det Bjerggorillapopulatio-
nerne i Østafrika - og hvilke betydninger har tilstan-
den for lokalsamfundet?

Gekko på et blad.
© Mia Vedel
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Gorillaernes habitat og adfærd
Bjerggorillaer (Gorilla beringei beringei) er en af to 
underarter af verdens største primat, den østlige Go-
rilla. Den anden underart er Eastern lowland gorilla 
(Gorilla beringei graueri). Som navnet antyder, lever 
bjerggorillaerne på bjergskråningerne i den Afro-
montane Regnskov i The Great Rift Valley. De er delt 
op i to populationer, en i Bwindi Impenetrable Natio-
nal Forest (BINP) i Uganda og en i Virunga området 
på grænsen mellem Rwanda, Uganda og DR Congo. 
Virunga området er en fællesbetegnelse for Virunga 
National Park i DR Congo, Volcanoes National Park i 
Rwanda og Mgahinga National Park i Uganda. Disse 
to områder er nogle af de mest fantastiske naturom-
råder i hele Afrika, og de er rige på en utrolig stor og 
endemisk biodiversitet - det er et sandt biodiversi-
tets ‘hotspot’. 

I 2004 viste en sammentælling, at der var ca. 720 
Gorillaer sammenlagt i Bwindi og Virunga områder-
ne, nogenlunde ligeligt fordelt. Gennem mange års 
monitering og fredning af habitaterne ser det ud til, 
at gorillapopulationerne i de to områder er stabili-
seret, dog uden påviselig fremgang. Dette vil snart 
kunne konkluderes, da forskellige institutioner og 
NGO’er i foråret 2010 påbegyndte en census over 
populationen i Virunga, og i 2011 skal Bwindi popu-
lationen optælles. 

Bjerggorillaer er sociale dyr med unikke person-
ligheder og meget kompleks adfærd. I modsætning 
til mange andre sociale grupperinger, er sammen-
holdet i gruppen ikke baseret på relationerne mel-
lem hunnerne men derimod på et stærkt forhold 
imellem hanner og hunner. Det ses blandt andet, at 

hvis den førende han dør, spredes gruppen hurtigt 
derefter og individerne finder nye grupper. Fossey 
rapporterede i 70’erne og 80’erne, at grupperne i Vi-
runga bestod af 10-15 individer, typisk med én fører-
han, den såkaldte Silverback. Dette har ændret sig, 
og nu ser man store flokke med op til 65 individer 
og flere hanner per gruppe. Hvorfor grupperne har 
foretaget disse skift, og hvilken indflydelse det har 
på habitatet og gorillaernes adfærd, vides ikke med 
sikkerhed, men store undersøgelser, af bl.a. Max 
Planck Instituttet i München, er igangsat, og vi ven-
ter spændt på deres konklusioner. 

”Gennem mange års 
monitering og fredning 

af habitaterne ser det 
ud til, at gorilla-

populationerne i de to 
områder er stabiliseret, 

dog uden påviselig 
fremgang. “

Gorillaunge i Volcanoes NP, Rwanda.
© Maja Kjer Nielsen

Bwindi Impenetrable Forest, Uganda
© Mia Vedel
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Naturen og Mennesket
Området, hvor gorillaerne lever, har ofte væ-
ret præget af konflikter. Ikke kun de grusomme 
borgerkrige fra både Rwanda og i de seneste år 
i DR Congo, men også konflikter mellem natu-
ren og mennesket har været og er til stadighed 
en trussel for både gorillaerne og deres habita-
ter. Befolkningstrykket omkring f.eks. BINP er et 
af de største i hele Østafrika, og grænsen mel-
lem den tropiske regnskov i national parken og 
det overudnyttede opland står i skarp kontrast til 
hinanden. Det er ikke grådighed, der driver lokal-
befolkningen, som er blandt nogle af Afrikas fat-
tigste befolkninger, men det er de begrænsede 
muligheder, der er i dette område. Siden BINP 
blev helt lukket for lokalbefolkningen i 1991, er 
der sket et skred i deres forhold til naturen. Før 
var det muligt at hente brænde, mad og medi-
cin i skoven, men det er ikke lovligt længere. Et 
andet, og faktisk et af de største problemer i de 
omkringliggende landsbyer, er vilde dyr fra BINP, 
der stjæler deres afgrøder. Ofte må børn sidde i 
timevis i marken og passe på afgrøder fra såkald-
te ”wildlife raids”, i stedet for at gå i skole, for ellers 
mister familien en stor del af deres høst. 

The og kaffeplantager skyder op, hvor folk 
har lidt mere jord, end de bruger til husholdnin-
gen, og det er nemmere at undgå, at parkens dyr 
spiser disse afgrøder, da de ikke smager godt. 
Men det er svært at få ordentlige priser for sine 
produkter, når man er så isoleret fra omverdenen. 
Desperation og fattigdom gør, at farmerne pluk-
ker afgrøderne, før de er modne, for at få solgt af-
grøderne så hurtigt som muligt. Samtidig bruges 

”Bjerggorillaer er sociale dyr med 
unikke personligheder og meget kompleks 

adfærd. I modsætning til mange andre 
sociale grupperinger, er sammenholdet i 

gruppen [...] baseret [...] på et stærkt 
forhold imellem hanner og hunner.“

Gorillaer i Volcanoes NP, Rwanda.
© Maja Kjer Nielsen
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der en masse kemikalier til at hjælpe til med at få en 
større høst. Resultatet er, at kvaliteten er i bund, og 
farmernes salgspris er tilsvarende lav. Desuden fore-
kommer der store jordskred for den overudnyttede 
jord, og dette har kostet mange livet, samt ødelagt 
høsten for tusinder af mennesker.

Det kræver ikke megen fantasi for at indse, at si-
tuationen ved BINP er langt fra bæredygtig, som den 
er nu. Lokalbefolkningens modvilje mod national-
parken, kombineret med deres desperate situation, 
giver heller ikke håb om en fredelig fremtid i pagt 
med naturen, men derimod en fortsat bitter konflikt 
mellem mennesket og naturen. Godt 
nok er gorillaernes habitat sikret 
i nationalparken, men 
det har været på 
bekostning af 

lokalbefolkningens levemåde og  indkomstmulig-
heder, og der er ingen håb for, at skoven vil kunne 
brede sig udover dens nuværende grænser. 

Skyggekaffe og skovlandbrug
Bestyrerne af BINP Ugandan Wildlife Association 
(UWA) har prøvet at kanalisere noget af den ind-
komst, de mange turister i parken genererer, og ca. 

20 % af indkomsten bliver brugt til at bygge skoler 
og hospitaler i de omkringliggende områder. Det 
har dog ikke blødt op på attituderne blandt lokal-
befolkningen. Mens fokus har været på bevarelse af 
gorillaerne og afskærmning af skoven, har det resul-
teret i en fragmentering og økologisk afskærmning 
af BINP fra det omkringliggende land. Projekt LEAF 

Kvinder i marken. 
Bagved ses grænsen til BINP tydeligt.

© Mia Vedel
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modnes langsomt i skyggen af større træer, samtidig 
med at den øgede vegetation vil medvirke til at for-
hindre de katastrofale jordskred.  Dette skaber også 
en glidende overgang fra den dybe afromontane 
skov til de omkringliggende landsbyer.

Denne glidende overgang fra skoven til mar-
kerne er også en arbejdende allegori for farmerne, 
der igennem de forskellige tiltag kan genopbygge et 
forhold til skoven og dens dyr. Et bedre forhold mel-
lem mennesker og natur giver grobund for respekt 
og beskyttelse af jordens ressourcer og dermed 
også for en bæredygtig udvikling. Denne holistiske 
tilgang til sikring af BINP habitatet vil netop være i 
Fosseys ånd. 

Katrine Turner og Mia Vedel er begge stud. Cand.
Scient, og henholdsvis medlem og næstformand af  
www.L-E-A-F.org.
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(Launching Ecological AgroForestry) er et nystartet 
projekt i Uganda, og vi har som vision at udfordre de 
forudsætninger, der ligger til grund for konflikterne 
mellem mennesker og natur i området. Gennem 
lignende projekter i området er det blevet påvist, 
at skovlandbrug skaber grobund for en bæredygtig 
udvikling. Ved at sørge for træning samt økologiske 
og Fair Trade certificeringer øges kvaliteten af afgrø-
derne, hvilket giver adgang til de nordlige special-
markeder.  Den øgede kvalitet af afgrøderne giver en 
merværdi, og det vil skabe vækst i området, hverken 
på bekostning af farmerne eller naturen. 

Ved at dyrke skyggekaffe i skovlandbrug kom-
bineret med lokale arter bevares en stor del af det 
oprindelige habitat. Kaffen bliver bedre, når den 

Al jord er udnyttet, helt op til grænsen af 
BINP, mens skoven står uberørt som kontrast

© Mia Vedel



Rundt omkring i verden er det ble-
vet vist, at flagermus har potentiale som 
biologisk kontrol af skadedyr i landbrug, 
men hidtil er dette potentiale ikke blevet 
undersøgt i Afrika. Hvis flagermusene spi-
ser de skadelige insekter og dermed har 
økonomisk værdi, kan det skabe et øn-
ske om at bevare dem. Vi drog derfor til 
Swaziland for at undersøge, om to arter 
af fri-halede flagermus kan fungere som 
biologisk kontrol af insekter over sukker-
rørsmarker. 

Solen går ned i horisonten over de endeløse suk-
kerrørsmarker. Vores feltassistent Mduduzi parkerer 
firhjulstrækkeren i vejkanten. Vi hopper ud af bilen 
med vores hjemmelavede ’spandfælde’ og løber hen 
til det hus, hvor flagermusene bor. Da vi nærmer os 
huset, begynder flere hundrede flagermus at vælte 
ud af en gammel ventilationsskakt helt oppe under 
taget. 

Vores spandfælde er lavet af en spand, der er 
sømmet fast til en lang pæl. Dette design gør det 
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Flagermus’ potentiale som biologisk 
kontrol kan sikre deres bevarelse 

Tekst & foto: Christina Lemkuhl Noer & Kristine Bohmann

De endeløse sukkerrørsmarker i 
Simunye-området i Swaziland har 
erstattet størstedelen af den naturlige 
savanne i området. Sukkerrørsmarker 
tiltrækker store antal insekter, og 
derfor kan flagermus godt lide at jage 
over dem.



muligt for os at løfte spanden helt op under det hul, 
som flagermusene kaster sig ud fra for at få luft un-
der vingerne og flyve ud i natten. Vi skynder os at få 
spanden på plads, og snart hører vi den velkendte lyd 
af flagermus, der dumper ned i bunden af spanden. 
Flagermusene har ingen chance for at flyve væk, når 
først de er i spanden. Herfra kan de nemlig ikke kaste 
sig ud og få luft under vingerne, og det er nødven-
digt for, at de kan flyve. Der går ikke lang tid, før vi 
har fanget nok flagermus til nattens radiotracking. Vi 
fjerner fælden og nyder synet af de sidste flagermus, 
der flyver ud. De hundredvis af flagermus flyver lidt 
rundt og samles så i en stor sværm højt oppe i luften, 

før de forsvinder ud i natten i retning af sukkerrørs-
markerne.

Vi er to danske biologistuderende, der laver felt-
arbejde til vores specialer i Simunye-området i det 
nordøstlige hjørne af Swaziland. Vi vil undersøge, 
hvor de to fri-halede flagermus, Angola fri-halet 
flagermus (Mops condylurus) og lille fri-halet flager-
mus (Chaerephon pumilus), foretrækker at flyve, når 
de søger føde, og hvilke insekter de spiser. Det vil vi 
gøre ved at radiotracke 20 flagermus og lave DNA-
analyser på deres lort. Målet med vores studier er at 
undersøge, om de to arter har potentiale som bio-
logisk kontrol af skadelige insekter over sukkerrørs-
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”De hundredvis af flager-
mus flyver lidt rundt og 

samles så i en stor sværm 
højt oppe i luften, før de 
forsvinder ud i natten i 
retning af sukkerrørs-

markerne.“

Angola fri-halet flagermus og lille fri-halet flagermus skal have luft under 
vingerne for at kunne flyve. Det gør dem lette at fange. Man kan blot holde en 
hjemmelavet ’spandfælde’ under deres indgangshul, når de begynder at flyve 
ud. De falder så ned i spanden, hvor de er fanget. 

marker i Swaziland. I andre dele af verden har andre 
flagermusarter vist sig at have potentiale som biolo-
gisk kontrol af skadelige insekter, men det er aldrig 
før blevet undersøgt i Afrika.

I de tre måneder, vi er på feltarbejde i Swaziland, 
er vores hjem et telt i Hlane Royal National Park. 
Vores køkken ligger under åben himmel og består 
af et bord, et gaskøleskab og et gasblus. Det er det 
simple liv: Ingen elektricitet, intet TV, intet internet. 
Om morgenen bliver vi vækket af løvebrøl, og om 
eftermiddagen får vi besøg af elefanter. De største 
udfordringer i vores dagligdag i parken er at holde 
en meget nærgående struds og hundredvis af myrer 
væk fra vores mad. Men som de lokale siger: ’T.I.A. 
my friend!’- This is Africa!

Flagermus søger nyt hjem
2500 individer er et meget konservativt gæt på, hvor 
mange fri-halede flagermus, der er i det område, vi 
arbejder i. Alene 2500 fri-halede flagermus kan spise 
5-37 kg insekter hver nat, svarende til 2-13 ton insek-
ter per år. Fordi disse flagermus kan spise så enorme 
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mængder insekter, kan de potentielt indtage store 
mængder skadelige insekter over sukkerrørene og 
dermed have økonomisk værdi for sukkerrørsfirma-
erne. 

Sukkerrør er en kæmpe industri i Swaziland, og 
sukkerrørsmarker dækker nu store dele af landet. 
Mens mange dyr, især de store pattedyr, har været 
udsat for seriøse fald i antal fordi deres naturlige le-
vesteder forsvinder, er der nogle dyrearter, der er i 
stand til at leve i sukkerrørsmarkerne, og som må-
ske endda trives her. De fri-halede flagermus er ek-
sempler på sådanne arter. Disse flagermus’ naturlige 
dagopholdssteder er snævre revner i træer og klip-
per, men de har ingen problemer med at flytte ind i 
de private huse, der bliver bygget til arbejderne om-
kring sukkerrørsmarkerne. 

At dele sit hus med fri-halede flagermus er imid-
lertid ikke sjovt. De er både ildelugtende og larmen-
de, og de efterlader store mængder flagermuslort, 
det såkaldte guano, under taget. Derfor forsøger de 
lokale ofte at komme af med flagermusene ved at 
blokere indgangshullerne, når flagermusene er ude 
om natten. Når flagermusene kommer tilbage, kan 
de ikke komme ind og må i stedet flyve rundt i områ-
det, til de finder et andet sted at slå sig ned. 

De to flagermusarter er ikke truede, men når de-
res naturlige dagopholdssteder bliver erstattet med 
sukkerrørsmarker, og de bliver smidt ud af private 
huse, kan det med tiden føre til et fald i deres antal. 
Men hvis disse flagermus æder skadelige insekter 
over sukkerrør, kan det være et argument for at be-
vare dem og deres opholdssteder. 

På jagt efter flagermus 
i nattens mulm og mørke
Spandfælden er snart fyldt med kravlende og lar-
mende flagermus. I lyset fra vores pandelamper 
håndterer vi én flagermus af gangen, mens vi forsø-
ger at undgå nærkontakt med deres små skarpe tæn-
der. Vi vælger en voksen hun til nattens radiotracking 

og limer en lille radiotransmitter fast til hendes ryg. 
Hun bliver derefter sluppet fri, og vi følger retningen 
af hendes radiosignal, da hun flyver væk. Vi springer 
hurtigt ind i bilen og kører i retning af det sidste sig-
nal. Hvert andet minut springer vi ud af bilen for at få 
et nyt signal, mens vi noterer styrken og retningen af 
signalet fra flagermusen. Senere skal disse data bru-
ges til at analysere flagermusenes bevægelser, så vi 
kan blive klogere på, om flagermusene foretrækker 
at flyve over sukkerrørsmarkerne og dermed måske 

” I andre dele af 
verden har andre 

flagermusarter vist 
sig at have poten-

tiale som biologisk 
kontrol af skadelige 
insekter, men det er 
aldrig før blevet un-

dersøgt i Afrika.”

Lille fri-halet flagermus 
(Chaerephon pumilus) 

vejer 11 gram.
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æder de insekter, der giver sukkerrørsfirmaerne grå 
hår i hovedet. 

Flagermusen er hurtig og zig-zagger over suk-
kerrørsmarkerne. Pludselig dør signalet fra flager-
musen ud. Vi har mistet radiokontakten. Vi kører i ha-
stig fart imod et af sukkerrørsmarkernes mange ob-
servationstårne og klatrer hurtigt op i tårnet, hvorfra 
det er lettere for os at få signal fra flagermusen. Vi 
holder vejret, mens vi peger antennen i alle retnin-
ger. Endeligt hører vi et svagt bip. Og så et til. Vi har 
igen kontakt med flagermusen. 

For at kunne undersøge hvad flagermusene spi-

ser, indsamler vi sideløbende med radiotrackingen 
lort fra flagermusene. Og det er ikke helt ligetil at 
finde friske flagermuslort.

Den karakteristiske lugt 
af flagermus
Vinden er lige i vores ansigter, og vores næser kom-
mer virkelig på arbejde, mens vi langsomt kører ned 
ad en smal vej i den lille landsby, Ngomane. Vi holder 
vores hoveder ud af bilens vinduer, og vores øjne er 

Flagermusenes lort bliver indsamlet på et bræt 
placeret på to spande. For at undgå 
at lortene bliver kontamineret, 
bliver brættet dækket med 
husholdningsfilm. 

lukkede, så vi kan koncentrere os om at opsnuse den 
karakteristiske lugt af flagermusene. Efter et stykke 
tid kan vi pludselig lugte dem. Vi stopper bilen og 
springer ud for at finde ud af, hvor lugten kommer fra.

Da flagermus jager om natten og spiser insek-
terne i luften, er vi nødt til at undersøge deres lort for 
at finde ud af, hvad de spiser. Derfor skal vi have ind-
samlet en masse lort, som vi kan tage med tilbage til 
Center for GeoGenetik og lave DNA-undersøgelser 
på. Og det er ikke så let, som man skulle tro, for det 
kræver, at vi kan finde ud af, hvor flagermusene bor.

Vi følger den skarpe lugt af flagermus ind i den 
lille landsby. Den bliver stærkere og stærkere. Vi 
ender ved et lille hus, og det er tydeligt at se, hvor 
flagermusene flyver ind og ud. Der er nemlig helt 
brunt rundt om indgangshullet. På jorden ligger der 
en masse gamle lort, og hvis vi står helt stille, kan vi 
høre flagermusene kravle rundt og lave sagte lyde 
derinde. Folkene, der bor i huset, kommer ud, og vi 
forklarer dem, hvad vi laver. De spørger straks, om vi 
kan hjælpe dem med at komme af med flagermu-
sene. Og det er de ikke de første, der har spurgt om. 
Da vi fortæller dem om vores ærinde, giver de os dog 
tilladelse til at sætte vores indsamlingsbræt op langs 
deres husmur under flagermusenes indgangshul. Da 
vi vinker farvel, er det med håbet om, at flagermu-
sene vil efterlade en masse lort på brættet, når de 
flyver ud og ind samme aften. Det gør de heldigvis, 
og dagen efter kan vi indsamle en masse små flager-
muslort. 

Husly til flagermus  
Da vi kommer tilbage til Danmark, analyserer vi vores 
radiotracking-data og laver DNA-analyser på flager-
muslortene på Københavns Universitet. Resultaterne 
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fra radiotrackingen viser tydeligt, at flagermusene 
foretrækker at flyve over sukkerrørsmarker, mens 
resultaterne fra de molekylære analyser i skrivende 
stund er på trapperne. At flagermusene hovedsage-
ligt flyver over sukkerrørene betyder, at de kan have 
potentiale som biologisk kontrol af insekter over 
sukkerrør. Og det kan flagermusene drage fordel af. 
Hvis flagermusene spiser skadelige insekter, kan det 
nemlig skabe et ønske i sukkerrørsindustrien om at 
bevare dem i området. Men hvis flagermusene skal 

Christina Lehmkuhl Noer og Kristine Bohmann udførte dette studie i samarbejde med lektor Ara Monadjem 
fra Department of Biological Sciences, University of Swaziland, lektor Tom Gilbert fra Center for GeoGenetik, 
Statens Naturhistoriske Museum og lektor Torben Dabelsteen fra Adfærdsgruppen på Københavns Univer-
sitet. Projektet blev støttet af The Royal Swaziland Sugar Corporation, Bat Conservation International, Etats-
raad Georg Bestle og Hustrus Mindelegat, Oticon Fonden og All Out Africa. 

Angola fri-halet flagermus (Mops condylurus) vejer 
20 gram. Både denne art og den lille fri-halede flagermus har 
lange spidse vinger og er tilpasset til at flyve hurtigt, højt over 

vegetationen. Begge flagermusarter er vidt udbredt i Afrika syd for Sahara. 

blive i området, skal de have steder, hvor de kan op-
holde sig om dagen. En løsning kan være at opsætte 
huse til flagermusene. Der findes firmaer, der produ-
cerer disse huse, og bygger dem, så de passer til de 
forskellige arters behov. Et ’flagermus-hus’ bygget til 
frihalede flagermus kan rumme omkring 500 fri-hale-
de flagermus. Hvis der er 2500 fri-halede flagermus i 
Simunye-området, kræver det blot, at der bliver opsat 
fem flagermus-huse for at de alle sammen kan få tag 
over hovedet. Og disse flagermus-huse kunne med 

fordel opsættes rundt omkring i sukkerrørsmarkerne, 
så flagermusene hver nat har let adgang til de mange 
skadelige insekter, der findes her.

Vores studier har allerede inspireret nye projekter. 
I skrivende stund er lignende studier planlagt, som 
skal undersøge, om andre arter af flagermus æder ska-
delige insekter i macademia- og citrus-plantager. Det 
ser altså ud til, at landbrugsindustrien i fremtiden kan 
komme til at arbejde sammen med flagermus-biolo-
ger. Til fordel for både afgrøder og flagermus. 



Da jeg, for omkring et år siden, skulle beslutte 
mig for et specialeprojekt, havde jeg visse krav, 
som jeg håbede på at få opfyldt. Selvfølgelig 
skulle jeg kunne lære en masse nyt inden for mit 
interesseområde af biologien; men det skulle 
også være et projekt, hvor resultaterne ville blive 
brugt til noget. Jeg har altid interesseret mig for 
naturbevarelse og i særdeleshed eksotiske dyr. 
Derfor syntes jeg, at det var oplagt at søge en 
stilling hos Nepenthes og bruge feltarbejdet 
her fra til mit specialeprojekt. 
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Miljømonitering 
i 

Mellemamerika
Tekst & foto: Louise Holst Hemmingsen

 

Cuero y Salado Vildtreservat 
– et vådområde med mangrovesump 

på nordkysten af Honduras
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Den danske regnskovsorganisation
Nepenthes projektet, som jeg søgte og fik, hed Bære-
dygtig turisme i Honduras, fase II. Projektet er anden 
fase af et afsluttet pilotprojekt og tager udgangs-
punkt i resultater og udfordringer fra første fase. Ne-
penthes er en dansk miljøorganisation med fokus på 
bæredygtig anvendelse og bevarelse af skove med 
rig biodiversitet. Nepenthes gennemfører projekter 
i udviklingslandene i Latinamerika, navnlig i Gua-
temala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Ecuador 
og Bolivia. Formålet med projektet i Honduras er at 
bidrage til bæredygtig turisme i landsbysamfund i 
bufferzonerne til beskyttede områder ved Honduras’ 
nordkyst. Derved ønskes det at skabe en økonomisk 
og social udvikling, som bidrager til bekæmpelse af 
fattigdom og bevarelse af naturressourcer. Ofte er 
der ingen overvågning af biodiversiteten forbundet 
med udviklingen af turismen. Udvikling af bæredyg-
tig turisme er nødt til også at inkludere dette aspekt. 
Formålet med overvågningen er at undersøge om 
turismen påvirker biodiversiteten. Overvågningen 
genererer i første omgang en database over artsdi-
versiteten, som kan bruges til at guide forvaltnings-
foranstaltninger og kan bruges i fremtidig forskning. 
Det var mit ansvar at udvikle og implementere en 
miljøovervågningsmanual til brug af lokalbefolknin-
gen. Desuden har jeg assisteret på fiske- og pattedy-
rundersøgelser.

Populære pelsdyr på billeder
Undersøgelser af større pattedyr i tropiske 

skovhabitater kan involvere visse 
vanskeligheder Der er mange 

forskellige arter, mange af dem 
er trælevende, en stor del er nataktive 
og godt skjulte, og dertil forekommer 

de fleste terrestriske arter ved 
relativt lave densiteter. 

Denne undersøgelse blev udført 
på naturstien La Roca i Pico Bo-

nito Nationalpark, Honduras. 
Formålet var at vurdere de 

potentielle virkninger af 
turistbesøg og stiens effekt 

på det lokale dyreliv. 
La Roca har en længde 

på 1,2 km og er beliggende 
i en løvskov, langs floden 

Cangrejal, som munder 
ud i det Caribiske Hav. 
Undersøgelsen varede 

60 dage fra juni til
 august. I halvdelen 

af tiden, var stien 
åben for turister 

og i den anden 
halvdel skulle 

turister 
benytte 

alternative 
stier. 

” Fotofælder 
er redskaber, 

som bruges 
til at vurdere 

forekomsten af 
hovedsageligt 

pattedyr.” 

Paca’en (Agouti paca) er nataktiv og dermed svær at få at 
se. Grundet dyrets popularitet som jagtbytte er det mange 
steder truet af udryddelse. Den er naturligt udbredt over 
det meste af Syd- og Mellemamerika.



I denne undersøgelse brugte vi passive kameraer eller fotofælder, som fotograferer en-
ten ved bevægelse eller ændring af temperatur. I alt blev 20 kameraer placeret langs siderne 
af sporet. Fotoresultaterne viser i alt en registrering af 5 arter af fugle og 9 arter af pattedyr. 
Blandt de relevante resultater var tilstedeværelsen af en Ozelot (Leopardus pardalis) i den 
periode, hvor sporet var lukket. Denne art og resten af kattefamiliens repræsen-
tanter i Honduras er påvirket af den menneskelige tilstedeværelse, tilsyneladende
på grund af de historisk har været efterstræbt. Den biologiske overvågning giver et 
indblik i den aktuelle status for disse samfund af vilde dyr. Det kan bruges til at 
måleændringer over tid, til at vejlede politiske beslutninger og skabe en 
database, som kan bruges i fremtidig forskning og til at fremme den 
videnskabelige turisme i området.

Fotofælder er redskaber, som bruges til at vurdere forekomsten 
af hovedsageligt pattedyr. I dette studie hjælper de 
til at vurdere relativ artsrigdom, relativ aktivitet 
af arterne, og derudover genereres 
attraktive billeder af arterne.
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Familier af hvidnæsede 
næsebjørne (Nasua 
narica) kom flere gange 
forbi fotofælderne.

Nibåndet bæltedyr (Dasypus novemcinctu) findes i 
Nord-, Central-og Sydamerika, og er den mest udbredte 
af bæltedyr. De er solitære, primært natdyr, der kommer 
ud for at fouragere omkring solnedgang. Bæltedyret kan 
hoppe 3-4 meter lige i luften, hvis tilstrækkeligt for-
skrækket, hvilket gør den særlig udsat over for påkørsel. 

Ozelotten 
(Leopardus pardalis) 
fik vi desværre meget 
få billeder af, men det 
var positivt at kunne 
bekræfte tilstede-
værelsen af arten.
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Fiskeundersøgelser 
gav ny viden
I fiskeundersøgelserne var opsætningen noget an-
derledes. Vi undersøgte to floder, som løb fra bjerge-
ne i Pico Bonito Nationalparken og ud i vådområdet i 
Cuero y Salado Vildtreservat. Den ene flod og halvde-
len af vådområdet har turismeaktiviteter, hvorimod 
den anden flod og den anden del af vådområdet til 
gengæld er mere påvirket af lokalbefolkningens ak-
tiviteter. Fiskeundersøgelserne deles op i seks faser, 
fordelt på en fase i den tørre periode og en i regnti-
den, hvert år, over en periode på tre år. Denne første 
fase gjorde det muligt at øge udbredelsen af mindst 
én fiske art, Brycon guatemalensis, der blev beskrevet 
af Wilfredo Matamoros i 2009. Desuden er der fundet 
to arter, som forventes at være nye for videnskaben: 
Gambusia sp. og Poecilia sp. DNA-analyser skal sene-
re bekræfte antagelsen, men morfologiske undersø-
gelser peger i en interessant retning.

Samarbejdet med de lokale
Miljøovervågningen, som skulle foretages af lokal-
befolkningen, blev implementeret i Cuero y Salado 
Vildtreservat i juli 2010. For at være i stand til virke-
lig at analysere data, for om der er nogle tendenser, 
skal man have data fra flere år. Ellers er det meget 
sandsynligt, at det bare er sæsonmæssige variatio-
ner, man ser. Overvågning af biodiversitet er ofte 
meget dyrt, hvis det gøres af videnskabeligt perso-
nale. Overvågning foretaget af lokalbefolkningen 
kan være lige så værdifuldt, hvis man bare søger 
efter tendenser. Forskerne har ofte en tendens til 

Fiskning med 
kastenet blev 
brugt meget 

på fiske-
undersøgelser 

i floderne.

Joturus 
pichardi 
og Ago-
nostomus 
monticola 
skudt med 
harpun.

Elektrofiskeri ved 
toppen af et vand-
fald på 80m er ikke 
for tøsedrenge eller 
tøsetøser.
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at omfatte flere sjældne arter, men ikke-videnska-
beligt personale udfører et lige så konsekvent job. 
Hver gang en af de lokale guider tager en gruppe 
turister med ud på tur, udfylder guiden en tjekliste, 
som inkluderer de registrerede arter af fugle, patte-
dyr og krybdyr fra reservatet. Guiderne var meget 
samarbejdsvillige, idet de mente, at det ville hjælpe 
dem til at få større viden om fuglearternes migrati-
onsmønstre og lignende, som derved ville generere 
større drikkepengesummer fra turisterne. Efterhån-
den begyndte entusiasmen dog at falde lidt. Mange 
af guiderne arbejder der kun i kortere perioder, så de 
havde ingen konkret gavn af de langsigtede planer. 
De af guiderne, der fortsatte arbejdet, har udvist en 
personlig interesse, baseret på ren og skær videbe-
gærlighed. Den kommende artsdatabase for fuglene 
vil forhåbentligt, indenfor det næste halve år, kunne 
udskifte den sidste undersøgelse, som blev foreta-
get tilbage i firserne. Når man først har opgørelsen 
over tilstedeværende arter, er det forholdsvis ligetil 
at undersøge ændringer i artssammensætningen.

Et stykke vej endnu…
Jeg har rejst i Latinamerika ved flere lejligheder og 
troede, at jeg vidste, hvad det betød at leve i et ud-
viklingsland. Det gjorde jeg tydeligvis ikke. Udsæt-
telser af alt fra feltarbejdets datoer til workshops og 
lignende var noget af en udfordring for min ellers 
meget velorganiserede eksistens. Selv om det ikke 
gik, som jeg forventede, er jeg glad for at have ople-
vet hele processen. Jeg har bestemt lært en hel del 
inden for flere forskellige discipliner, end jeg havde 
regnet med. En af de andre store udfordringer var at 

samarbejde med lokalbefolkningen. Da vi lavede 
fiskeundersøgelser i Cuero y Salado, havde vi fået 
en særlig tilladelse til at indsamle fisk. En dag 
opdagede jeg en sæk i bunden af vores lille mo-
torbåd. Sækken var i bevægelse, og det viste sig, 
at de lokale havde fanget en skildpadde, som de 
havde tænkt sig at spise. Jeg fik dem til at sætte 
den ud igen, men hændelsen viser desværre, at 

der endnu er lang vej, før lokalbefolkningen får en 
forståelse for, hvad der menes med naturbevarelse og 
beskyttede områder.

Samarbejdspartnere på fiskeundersøgelserne.

Louise Holst Hemmingsen er specialestuderende 
ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima-
og Formidler på Statens Naturhistoriske Museum, 
Københavns Universitet.



To sælarter fredet i Grønland
Tekst: Elmer Topp-Jørgensen

Foto: Lars Maltha Rasmussen

Spættet sæl.
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Spættet sæl og Gråsæl er pr. 
1. december 2010 totalfredet i 
Grønland. Det sker for at sikre, 
at de to arter ikke forsvinder 
ud af den grønlandske fauna.



Spættet sæl gik drastisk tilbage i Grøn-
land allerede i 1960erne og 1970erne og 
er i dag listet på den Grønlandske rødli-
ste som kritisk truet (CR). Gråsæl blev ob-
serveret første gang i Grønland i septem-
ber 2009, og der er hidtil kun set enkelte 
dyr. Spættet Sæl forekommer spredt i 
den sydvestlige og sydlige del af Grøn-
land, medens Gråsæler kun er observe-
ret længst mod syd.

Spættet sæl anvendes i den grøn-
landske nationaldragt, men nu må man 
altså importere skind fra andre lande hvis 
man vil lave nye dragter til konfirmation 
eller andre festlige begivenheder.

Bestanden af Spættet sæl er formo-
dentlig meget lille og måske mindre end 
100 kønsmodne dyr i hele landet. Spæt-
tet sæl var tidligere udbredt langs det 
meste af vestkysten fra Diskobugten og 
i hele Sydøstgrønland. I dag observeres 
spættet sæl regelmæssigt kun inderst 
i Kangerlussuaq/Søndre Strømfjord og 
der indhandles årligt nogle få skind i de 
sydlige bygder i Kommune Kujallek. Det 
vides ikke hvor mange Gråsæler der er 
i Grønland, om det er en etableret be-
stand eller strejfere fra nærliggende be-
stande.

Spættet sæler i Vestgrønland.
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Spættet sæl opholder sig kystnært 
og er afhængig af rastepladser på land 
enten på afsidesliggende skær eller 
sandbanker i fjordene. Gråsæl anvender 
også landgangspladser og de to arter 
optræder ofte sammen, som det også 
ses i Danmark. 

Med totalfredningen er de mest ak-
tuelle trusler mod Spættet sæl og Gråsæl 
reduceret til bifangst i garn og forstyr-
relser på landgangspladser. Spættet sæl 
er i Grønland nær sin nordlige udbredel-
sesgrænse og de forventede klimatiske 
ændringer vil formodentlig kunne gav-
ne bestanden, nu hvor den væsentligste 
trussel mod bestanden er væk, nemlig 
jagten.

Der findes 7 sælarter i Grønland 
(Hvalros, Klapmyds, Remmesæl, Grøn-
landssæl, Ringsæl, Spættet sæl og Grå-
sæl). Fangsten af Klapmyds, Remmesæl, 
Grønlandssæl og Ringsæl vurderes at 
være bæredygtig, mens der er kvoter på 
hvalros. Kvoten for 2010 for en af de tre 
bestande vurderes ikke at være bære-
dygtig. Og fra 1. december 2010 er det 
altså forbudt at skyde Spættet sæl og 
Gråsæl.

”... de forventede klimatiske 
ændringer vil formodentlig 
kunne gavne bestanden, nu 

hvor den væsentligste 
trussel mod bestanden er 

væk, nemlig jagten.”



Hajen slår til igen
Hajer, havets dræbermaskiner, har 
slået til igen. TV-avisen beretter om 100 
professionelle dykkere, der er sendt 
ud for at dræbe en eller flere hajer, der 
har angrebet turister i det egyptiske 
dykkerparadis Sharm el Sheik. Pressen 
forsømmer naturligvis ikke muligheden 
for at slynge alle klichéerne på bordet og 
helst garneret med noget gru og blod.

Tekst & foto: Helle Jørgensbye
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Det er ikke almindeligt, at hajer angriber men-
nesker. De angreb, der er på mennesker, er foretaget 
af ganske få arter af hajer. Nøjagtigt ligesom de fle-
ste andre vilde dyr holder hajer sig fra mennesker. 

Hovsa
Her i teksten bruger jeg selv ordet ”angribe” om ha-
jernes adfærd. Det lader imidlertid til at de fleste 
hajangreb er en fejltagelse fra hajens side. Mange 
hajbid sker i oprørt vand med ringe sigtbarhed, f.eks. 
lavt vand med bølger, hvor folk surfer. Hajerne er et 
rovdyr i toppen af fødekæden. De skal tage en hur-
tig beslutning om at angribe, når de får chancen. Alt 
hvad der i skyndingen ser ud eller lugter nogenlunde 
rigtigt er i risikozonen. Derfor kan en badenymfe, der 
plasker rundt og opfører sig som en såret fisk, blive 
interessant. En nysgerrig haj vil straks undersøge fæ-
nomenet. Og nu er det sådan, at hajer ikke kender 
ordsproget ”nok se, men ikke røre”. Derfor tjekker de 
lige den blegfede badegæst ud – ved at tage en lille 
bid. Det er egentlig ikke uvenligt ment, det er bare 
den måde hajer bruger, når de undersøger tingens 
tilstand. Der er også den mulighed, at hajen egent-
lig slet ikke var interesseret i mad men troede, at ba-
degæsten var en rival på vej ind på territoriet. I det 
tilfælde vil et bid være ment som en advarsel om at 
holde sig væk. Det vil de fleste så nok også vælge at 
gøre.

Nam eller adrr?
I de fleste tilfælde vil hajer, der har undersøgt en ba-
degæst, beslutte sig for, at det var noget uspiseligt, 
eller i hvert tilfælde noget som det ikke er værd at 
spilde mere tid på at forsøge sig med. Måske var ma-
den for stor og stærk – hajer er trods alt ikke interes-
seret i at blive såret ved et angreb. Der vil dog også 
være tilfælde, hvor hajen fandt ud af, at det egentligt 
kunne være en lækker overfladesnack, den havde 
mødt. I de tilfælde er hajens adfærd ofte anderledes. 
Den vil ikke forsøge først at smage på varen, men gå 
direkte til angreb, eventuelt ved først at cirkle rundt 
om byttet. 

Menneskeædere?
Myten om det menneskeædende rovdyr kendes 
først og fremmest fra de store landrovdyr, især tigere 
og løver. Det er et faktum, at der undertiden er et en-
kelt individ, der får smag for menneskekød. Ofte vil 
et sådant dyr dog være skadet på den ene eller an-
den måde. Når der er tale om eksempelvis løver, vil 
det ofte være gamle, svækkede eller på anden måde 
skadede individer, der har vendt sig mod menne-
skemad. Kan det samme ske med hajer? Måske! Der 
har været en teori fremme om, at hajen fra Sharm el 
Sheik er skadet og derfor søger et let bytte. Der er 
under alle omstændigheder sket et eller andet i ha-
jens liv, som har ændret dens adfærdsmønster. Må-
ske er den blevet såret, måske er den blevet ophidset 
over blod eller mad i vandet eller det første offer var 
måske en fejltagelse, men den har nu fået smag for 
mennesker. Vi ved det ikke med sikkerhed, og finder 
måske heller ikke ud af det. Desuden er der endnu 
heller ikke afklaret, om det drejer sig om én eller flere 
hajer, der står bag de nylige angreb.

” Myten om det menneskeædende rovdyr 
kendes først og fremmest fra de store landrovdyr, 

især tigere og løver. Det er et faktum, at der 
undertiden er et enkelt individ, der får smag for 

menneskekød. Ofte vil et sådant dyr dog være 
skadet på den ene eller anden måde.”Døde hajer på et fiskemarked i Vigo, Spanien.
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Hajangreb
Det forlyder, at der er sendt 100 professionelle dyk-
kere ud for at lede efter hajen. Nøjes de med kun at 
slå en haj ihjel eller bliver det et masseangreb på alle 
hajer i området? Det er ikke til at vide, da de egypti-
ske myndigheder kun informerer lidt. De fleste ha-
jarter er gået voldsomt ned i antal, og mange er på 
rødlisten over truede dyr. Voldsomt overfiskeri og 
et generelt had til hajer har decimeret bestandene. 
Nogle arter er gået tilbage med 80%. 

En fremtid for hajer
I de senere år er der kommet større fokus på hajer. 
Der forskes mere, og der er mange interessegrupper 
og NGO’er, der har hajer som fokusområde. Netop 
nu arbejder EU for at få et forbud mod hajfinne fi-
skeri, altså den praksis hvor finnerne bliver skåret 
af, mens resten af hajen smides ud. Finnerne sælges 
så til hajfinnesuppe. Det er et problem, at der fiskes 
alt for mange hajer op af vandet, i forhold til hvor 
hurtigt de reproducerer sig. Hajer er ofte langsomt 
voksende og bliver kønsmodne sent. Overfiskeri og 
bifangster, der ikke bliver registreret men blot kastet 
(døde) i vandet igen, er hovedårsagerne til, at haj-
bestandene er gået drastisk tilbage. Hajer er ikke en 
stor trussel mod mennesker – men mennesker er 
derimod en stor trussel mod mange hajer.

Døde hajer på et fiskemarked i Vigo, Spanien.

” De fleste hajarter er 
gået voldsomt ned i 

antal, og mange er på 
rødlisten over truede 
dyr. Voldsomt over-
fiskeri og et generelt 

had til hajer har 
decimeret bestandene.”
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Perspektiv
Hajangreb er yderst sjældne, når man tænker på, 
hvor mange lækre turister, der plasker rundt i de 
varme vande året rundt. Det er menneskene, der be-
væger os ind på hajernes område, ikke omvendt. An-
tallet af hajangreb har ligget ganske stabilt i mange 
år, og antallet af dræbte kan som regel tælles på en 
hånd – på verdensplan. I 2009 døde der 303 menne-
sker i trafikuheld – i Danmark. Så det er stadig meget 
farligere at krydse hovedvejen i Danmark, end det er 
at dykke i Rødehavet.

På sedlen er hajerne mærket 
som Gråhaj, Galeorhinus 

galeus, på spansk en Gazon, 
hvilket tydeligvis ikke er kor-

rekt. Det er et problem, at fisk-
erne mærker fangsten forkert 

for at omgå diverse forbud.
Vigo, Spanien.

Links
ISAF: Organisationen der samler statistik om hajan-
greb over hele verden. Her kan man finde oplysnin-
ger om hvor, hvornår og hvordan hajer angriber, og 
hvad man kan gøre for at undgå det.  
www.flmnh.ufl.edu/fish/sharks/isaf/isaf.htm

The Shark alliance: En sammenslutning af forskel-
lige organisationer som går ind for bevaring af hajer. 
www.sharkalliance.org.

Fakta om hajer
Der findes mere end 450 arter af hajer 
i alle størrelser. De mindste er under 
en meter lange, og de største bliver 
op til 20 meter lange. De to største 
hajarter, brugden og hvalhajen, lever 
begge af bittesmå planktondyr, lige-
som de store hvaler. I Danmark findes 
der ca. 10 hajarter og ca. 20 flere ar-
ter kommer undertiden på besøg i de 
danske farvande.

Redigeret fra © International Shark Attack File 
Florida Museum of Natural History, University of Florida

Haj-angreb de sidste 10 år på verdensplan
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Goplerne 
kommer...!

Tekst & foto: Dennis Lisbjerg

– om vandmænd, dræbergopler og andre gele-dyr

Rhizostoma pulmo er en relativ stor 
art, som i Middelhavsområdet kan 
forekomme i store mængder.
.
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I havet er det svært at se, hvor store påvirkninger 
mennesket har haft – og i stigende grad tilfører øko-
systemerne.  Vi kan ikke umiddelbart se, hvad vi gør, 
og det er svært at have overblik, da man ikke kan ”se 
det hele lidt på afstand” fra et fly eller satellit. Der skal 
andre midler til. Og nogle af erkendelserne sker ved 
at sammenholde data fra forskellige kilder.  Vi er ef-
terhånden ved at indse, at mennesket måske er ved 
at ændre økosystemerne i havet radikalt. Gennem 
de sidste 10-15 år er der en stigende forståelse for, 

at fiskeriet har forandret sig. Før i tiden var det især 
de store rovfisk som blev fanget, for eksempel tun 
og torsk i nordatlantiske farvande, men efterhånden 
som der blev færre og færre, begyndte man at fange 
mindre fisk, som samtidig er et led længere nede i 
fødekæden. Nu er en stor del af fangsterne ”industri-
fisk” som f.eks. tobis og sardiner.

De små fisk har en meget kortere livscyklus – 
hurtig vækst, hurtig reproduktion og antallet varie-
rer kraftigt med sæsoner/forhold hen over året. De få 

overlevende større, mangeårige fisk er derfor ekstra 
udsat for store forskelle i deres fødegrundlag, når fi-
skeriet går efter arterne længere nede i fødekæden. 
Bestandene er dermed endnu mere truede for at kol-
lapse helt. En række af de – ellers så vigtige – arter 
for fiskeriet, mener man, er nede på ca. 90% af deres 
historiske bestandsstørrelser.

” En række af de 
– ellers så vigtige – 

arter for fiskeriet, mener 
man, er nede på ca. 90% 

af deres historiske 
bestandsstørrelser.”

Den almindelige vandmand (Aurelia 
aurita) kender vi alle, men de findes 
i hele verden. De kan optræde over 
store områder i voldsomme mængder. 
De ses ofte som opskyl på stranden. 
.

Brandmand (Cyanea capillata) er utrolig almin-
delig på den nordlige halvkugle – helt op i det 
arktiske område. De kan blive 2,5 m i diameter og 
have 25-30 meter lange tentakler. Visse somre kan 
man næsten ikke svømme langs kysterne uden at 
blive brændt i Danmark, Sverige og Norge.
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Overfiskeri giver 
plads til goplerne
Når topprædatorerne mangler, og 
der samtidig fiskes længere 
nede i fødekæden, giver 
det mulighed for andre 
arter at udnytte de til-
gængelige føderes-
sourcer. Er der en 
u-udnyttet res-
source f.eks. plads
på et rev eller føde, 
så er der helt sik-
kert en organisme,
som vil drage fordel 
af det. Gopler spiser
nogenlunde det samme
som fiskelarver og små-
fisk. Gennem de sidste 
15-20 år er det blevet nor-
men, at der kommer ufatte-
lige mængder af Almindelig 
vandmand (Aurelia aurita). 
Ikke bare i danske farvande, men 
globalt (Europa, Amerika, Asien). 
Andre arter optræder også i massefore-
komster rundt om i verdenen – fx dræber-
goplen (Mnemiopsis leidyi), som første gang
blev opdaget i 1982 i Det sorte hav. Det sorte
hav havde da et fiskeri efter ansjoser, som på det
tidspunkt var totalt kollapset. På mindre end 10 år 
blev nogle få gopler (formodentlig kommet med 

skibes ballastvand fra Mellemamerika) til ca. 900 millioner tons, og de præger der-
for hele Sortehavs-økosystemet! Siden da har dræbergoplerne bredt sig 

til Middelhavet, op langs Atlanterhavskysten og har gennem de sidste 
5 år været en del af økosystemet i vores farvande – i en sådan grad, 

at de totalt har domineret vandmasserne flere steder. 
Om der er sket et decideret ”regimeskift” – altså at vi nu har 
fået etableret et nyt fastforankret system, eller om der blot 

er tale om et kort midlertidig hændelse, kan ikke vur-
deres med sikkerhed endnu i vores farvande. Men 

det er påfaldende at gopler i dag også fore-
kommer i voldsomme mængder i flere 

havområder i verdenen, fx ud for 
Namibias kyst – hvor der 

i den ellers så 
produktive 

Benguela 
havstrøm 

nu 
er 

flere 
gopler 

end fisk.
Om det alene 

skyldes overfiskeri
(fjernelse af topprædatorer

 og fiskeri ned gennem fødekæden), 
bliver debatteret. Andre faktorer kan være 

varmere have (klima-effekt), øget forurening med 
næringsstoffer (og følgende øget planteplanktonproduktion) 

eller blot naturlige variationer. Men menneskelig påvirkning er 
højest sandsynlig en tungtvejende årsag – og nu påvirker goplerne 

tydeligt os.

Dræbergoplen (Mnemiopsis leidyi ) har bredt sig til danske farvande inden for de sidste ca. 5 år.  De er kendte for at forekomme i store mængder i hele Europa – 
især i Sortehavet, hvor de uønsket kom til for ca. 30 år siden. Arten stammer oprindeligt fra Mellemamerika.
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Men hvad er problemet?
Udover fiskeri har gopler haft effekter på akvakul-
turer (fiskefarme) i f.eks. Irland og Kina samt tilstop-
pede kølvandindtag til et el-værk i Filippinerne. Det 
resulterede i 40 millioner mennesker, der pludselig 
var uden strøm, da andre el-værker blev påvirket 
og også gik ud! Nogle af goplerne kan være direkte 
livsfarlige at komme i nærheden af, da de har giftige 
stoffer i deres tentakler. Derfor er hundredvis af ki-
lometer af strande lukkede for badning i Australien 
hvert år, og det hænder at folk dør af goplernes ’stik’ 
– både i Mellemamerika, Asien og Australien.

Fakta om gopler
Gopler tilhører gruppen af Cnidaria – 
nældedyr. Der er ca. 1500 arter af nælde-
dyr, som danner en medusa (der ligner 
en gople). De mest udbredte i Danmark 
er Almindelig vandmand (Aurelia aurita) 
og Rød Brandmand (Cyanea capillata). 
Desuden er der en anden gruppe af dyr 
(ca. 150 arter), Ribbegopler, som umid-
delbart ligner. Dræbergoplen (Mnemiop-
sis leidyi ) hører til Ribbegopler-gruppen.
Dyrene ligner oftest en gelé-agtig, klok-
keformet klump og helt uden ben/skelet, 
hjerne og blod. De driver med strømmen 
rundt men har mulighed for at bevæge 
sig en smule ved at trække klokken sam-
men. De kan være mikroskopiske små el-
ler flere meter i diameter med 30 meter 
lange tentakler. Der er ikke mange fisk 
eller andre dyr, som har gjort en dyd ud 
af at spise gopler. Men det hænder at 
fisk eller krabber napper til dem, og for 
læderskildpadderne udgør gopler deres 
primære føde.

Gople-sushi som løsning?
I Sydkorea har man forsøgt at løse problemet med 
stigende mængder af gopler ved at udsætte ekstra 
fisk af en art, som spiser gopler. Men det kan være 
problematisk at udføre biomanipulation i stor skala. 
Specielt til havs hvis man udsætter en art, som ikke 
normalt findes i et område. Den introducerede art 
er måske sat ud for at spise gopler, men hvis den får 
smag for andre organismer i området, kan den ud-
vikle sig til en pest, der udkonkurrerer andre lokale 
arter. Næste trin er, at den bliver en invasiv art, der 
spreder sig til andre nærliggende områder utrolig 

hurtigt, da larvestadier (eller – for goplers vedkom-
ne – det voksne stadium) blot kan drive passivt med 
havstrømmene. Andre steder forsøger man sig med 
at indfange goplerne og bruge dem til føde, f.eks. i 
Japan. Men gople-sushi har endnu ikke fanget rigtig 
an …

Almindelig vandmand (Aurelia aurita).
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Kys frøen...
Tekst: Ditte Dahl Lisbjerg
Foto: Chris Knowles Kys den nu, den satans frø...

Frøer er ikke just de mest kæle- og klappe-indbydende af naturens frem-
bringelser. Men netop frøerne er et godt eksempel på, 

hvorfor det måske alligevel kan betale sig at bevare også 
lidet charmerende skabninger.  

Disse, bogstaveligt talt klamme, arter gemmer på 
hemmeligheder, og deres bevarelse kan faktisk 

være indsatsen værd. Således har man fundet 
flere frø-arter, der huser aktive stoffer, der 
kan bruges medicinsk: En panamansk frø, 

som producerer giftstoffer, der kan bruges 
i behandlingen af hjertesygdomme. En 

frø fra Ecuador gemmer muligvis 
på et nyt smertestillende medikament. 

Andre arter kan måske give os stoffer, 
der kan reparere skadet væv.  

Frøerne tilhører en af de mest truede 
dyregrupper. Hele 30% af verdens 

amfibier (padder) er tæt ved at være udslettet. 
Da man i de australske regnskove fandt en frø med 

lovende medicinsk potentiale for mavesår var arten udryddet, 
inden medicinen blev udviklet. 

  

...inden den er væk 
Frøernes levevis er sådan, at de er nogle af de mest sårbare ved forandringer af deres naturlige habita-

ter. Derfor kan netop frøernes ’conservation status’ være en meget god indikation af, hvad der er i vente 
for andre arter.
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Boganmeldelse

Tekst & foto: 
Ditte Dahl 
Lisbjerg

Mad og biodiversitet 
– hvordan?
Hvordan hænger et besøg, på dét, der lige 
nu er verdens bedste restaurant, noma, sam-
men med biodiversitet? Ja, når man har sat 
sig for at skrive en boganmeldelse i et maga-
sin med temaet ‘biodiversitet’, så var det na-
turligt dét spørgsmål, der i løbet af det første 
kapitel i bogen Vild verden blev ved med at 
dukke op i baghovedet på denne anmelder, 
mens jeg pløjede mig igennem forfatterens 
filosofiske endevenden af sine gastronomi-
ske oplevelser.

Tor Nørretranders 

vild verden 

Tor Nørretranders 
Vild verden 
- fremtidens føde
240 sider. Kr. 250,- 
Tiderne Skifter

En vækkelse
Man fornemmer, at emnet for bogen allerede 
lå i dvale i Nørretranders bevidsthed, da han 
under sit besøg på restaurant noma oplever 
nærmest en kropslig vækkelse, mens han 
indtager de tilberedte vilde råvarer på sit re-
staurantbesøg. Om det er den levende reje, 
han knuser mellem tænderne for at opleve 
smagen af fersk hav, eller om det er tilstede-
værelsen af ‘Gastronomisk Greatness’ i inkar-
nationen chefkok René Redzepi, der agerer 
kondensationskim for Nørretranders’ på det 
tidspunkt endnu uskrevne bog, Vild verden - 
det er ikke let at vide. 
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Når 10-øren falder
Faktum er, at Nørretranders en aften på noma ople-
ver at brikkerne falder på plads. At der er en løsning 
på nogle af de spørgsmål, som han har tumlet med 
siden sine bøger om Menneskeføde og Civilisation 
2.0. Med den vilde mad udkrystalliseres tanken om 
at løse mange af denne tids store udfordringer på én 
og samme gang. Fra dårlig ernæring, tabte arbejds-
pladser til globalisering, en alt for dyr efterløn til el-
lers friske mennesker, aflivning af en korrumperende 
og utidssvarende EU landbrugsstøtteordning, CO2 
i atmosfæren – you name it. Det er temaet og bag-
grunden for bogen Vild verden. 

Spis dit ukrudt
Nørretranders opfordrer i første omgang læseren 
til at gå ud i naturen og se sig omkring; der findes 
faktisk mange spiselige organismer lige uden for ter-
rassedøren. Mellem stauder og kruspersille står væk-
ster, der af egen vilje har søgt solens lys og eksisterer 
uden for menneskets kontrol. Nogle af dem kalder vi 
ukrudt, da de forstyrrer vores planlagte haver og bed. 
Men forfatteren vil have læseren til at kigge forbi det 
han/hun kender - at genkende de vilde planter som 
nyttige i stedet for fjender. For ikke alene kan mange 
af dem spises og erstatte vores efterhånden udpinte 
madvarer af sjofel kvalitet; de har også noget som 

stykke naturskov ændrer med ét slag Nørretranders 
syn på naturen. Måske er denne passage allermest 
indtagende, da jeg selv havde samme åbenbaring 
for år tilbage. 

Et møde med den sande urskov kan vende ver-
den på hovedet i det øjeblik, man indser, at al den 
natur, man ser omkring sig, marker og skove, slet 
ikke er natur men produktionsanlæg og fabrikker 
om end organiske. De højt besungne bakker og dale 
er golde ørkener i sammenligning med den rigtige, 
vilde natur. Øjeblikket efter dette er verden aldrig 
mere den samme. 

Havtorn er en af de vilde planter der har 
fået plads i Redzepi’s køkken

Planten findes langs kysterne, og i sen-
sommeren og efteråret kan man samle 

de iøjnefaldende bær, der har et skyhøjt 
indhold af c-vitamin

de enårige afgrøder, der udgør størstedelen af vores 
kost, ikke har. De vilde planter har rødder, der vok-
ser dybere og nærer sig af jorden på en måde, der 
er mere skånsom og bæredygtigt end dyrkning ved 
konventionelle landbrugsmetoder. Netop tanken 
om de stærke, dybe rødder får sendt forfatteren af-
sted i et mentalt satelit-kredsløb.

En åbenbaring
Vi ved ikke, hvor meget naturmenneske Nørretran-
ders ellers var og har været, indtil hin aften på noma. 
Han har i hvert fald en stor oplevelse ud af at besøge 
en naturskov, som siden sidste istid ikke har været 
underlagt den menneskelige vilje. Et besøg til et 
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Tanker om fremtiden
På Nørretranders’ vanlige, kendte vis graver han i 
den viden, der findes på området, og kommer i sid-
ste ende frem med nogle bud på, hvordan fremti-
dens madfabrikker kan se ud, hvis vi skal væk fra det 
ensrettede og fattige udbud af letomsættelige kul-
hydrater, der er nutidens forbandelse. 

Der er en voksende anerkendelse af, at vi står 
foran en tid med store forandringer. Mennesket er 

Hvordan?
Tor Nørretranders giver i bogen et bud på, hvad der 
kan gøres. Løsningen inkluderer både produktion af 
fødevarer efter helt nye principper og brug af natu-
rens diversitet. Så dér fik jeg alligevel min sammen-
hæng mellem noma og biodiversitet. Præcis hvor-
dan, man kan komme dertil, er selvfølgelig ikke Nør-
retranders ideer alene, men ved at læse bogen får du 
en ide til, hvor du skal kigge hen efter mere viden. 
Man må endvidere håbe, at Nørretranders også har 
held til at formidle det kalibrerede billede af naturen 
til den del af læserskaren, der endnu ser bølgende 
marker som smukke stykker natur. 

Jeg må sige, at jeg ikke lige kan se, hvordan det 
skal komme til det. Men - medgivet - alle revolutio-
ner næres af en drøm, og det er lige, hvad Nørretran-
ders fremstiler her; en drøm. 

Da jeg ikke kommer forbi noma på denne side af næ-
ste istid, vil jeg i hvert fald tage forskud på fremtiden 
og smage på døvnælde til sommer.  

på vej ind i en flaskehals. I år 2050 forventes det, at 
verdens befolkning når 9 milliarder. Først derefter 
forventes tilvæksten at flade ud. At skaffe mad til alle 
9 milliarder mennesker vil være en kæmpe opgave, 
også hvis det var den eneste udfordring, vi stod over 
for. Læg så oven i det, at vi i processen vil komme til 
at udrydde meget af den biologiske mangfoldighed 
omkring os, og med den masser af muligheder for 
både ny medicin og ny mad. Og så er der endnu ikke 
nævnt et eneste ord om klimaet. 

Tyttebærbusk
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Arrangement i 2010
Den 1. september 2010 afholdt Dansk Zoologisk Sel-
skab et eftermiddags-arrangement på Krudttønden 
i København. 

Formanden for Selskabet, Ditte Dahl Lisberg, indled-
te eftermiddagen med at præsentere Dansk Zoolo-
gisk Selskab, Selskabets målsætninger og aktiviteter 
for de fremmødte gæster. 

Herefter fortalte vildt-biolog og DZS-medlem, Niels 
Mogensen, om løvernes bevarelsesstatus og bag-
grunden for løve-projektet i Naboisho Conservan-
cy i Kenya. Projektet skal følge løverne i et område 
nord-øst for Masai-Mara reservatet i Kenya og på 
den måde skaffe vigtig information om løverne og 
deres adfærd og bevægelsesmønstre. Formålet er at 
bremse den udvikling, der foregår og kan føre til at 
Kenyas vigtigste turist attraktion, Masai-Mara, ikke 
længere er hjemsted for løver om 10-20 år. 

Foredraget kan ses i hele sin længde (i 3 dele) på 
YouTube.com - find linket på vores hjemmeside. Læs 
mere om projektet på www.mnlp.org.

Under hele arrangementet var der udstillet en række 
postere, der præsenterede Selskabet, tidligere og 
kommende projekter. Se næste side.

En plads i redaktionen? 
Har du interesse for faglig formidling af historier 
med fokus på dyr og natur? Har du en rimelig sans 
for sprog og tegnsætning? Så har du måske lyst til at 
indgå i det redaktionelle team på HABITAT. 
Vær med til at formidle historier om zoologisk forsk-
ning og naturbevarelse fra hele verden.
Vi arbejder hovedsageligt over nettet, så din præcise 
lokation er ikke afgørende. Det vigtige er, at du vil 
være med til at levere et flot og formidlende magasin. 

Kontakt: red@zoologiskselskab.dk

Har DU en god historie?
Har du en idé, eller en artikel i skrivebordsskuffen, så 
skriv til red@zoologiskselskab.dk.
Historier til næste nummer af HABITAT skal være re-
daktionen i hænde senest d. 1. maj 2011. 

Aktivt medlem?
Vi har altid brug for flere hænder og hoveder i DZS 
– hvad enten det drejer sig om det faglige, praktiske 
(f.eks. i forbindelse med arrangementer), grafiske, 
økonomiske, fundraising osv. Vi hører meget gerne 
fra dig, hvis du kunne tænke dig at engagere dig ak-
tivt i selskabet. Skriv til info@zoologiskselskab.dk.

DZS anno 2010 Tekst: Ditte Dahl Lisbjerg & Claudia Sick
 



Masai Mara og Naboisho Conservancy ligger i den centrale del af Østafrika.

Conservation and Use of Witu Forest, Kenya
Biodiversity and Disturbance Survey and 
Management Recommendations

Martin R. Nielsen & Claudia Sick

Funded by the Critical Ecosystem Partnership Fund,
Verdensnaturfondet / Aase og Ejnar Danielsens Fond
The Danish Zoological Society

Extract of the report

Biodiversity and Disturbance Survey and 
Management Recommendations

Conservation and Use of  
Witu Forest, Kenya

Witu forest is a component of the glo-
bally important Costal Forests of East-
ern Africa Biodiversity Hotspot charac-
terized by a particularly high number of 
endemic species per unit area. Previous 
studies suggest a potential for new spe-
cies discoveries and reports unmanaged 
and potentially unsustainable use of 
plant products - particularly extraction 
of timber.

Transect lines of a combined length of 5 
km were established and relative densi-
ties of duikers were estimated. Observa-
tions of traps, trails, cut trees and poles, 
evidence of collection of non-timber for-
est products, the occurrence of camps 
and use of fire per km transect were used 
as measures of human disturbance. Bio-
diversity surveys were conducted using 
six camera traps (2655 trap hours), iden-
tification of mammals and birds through 
audio and visual observations and mist 
netting (30 hours with 94.5 m2 net). 
Reptiles and amphibians were recorded 
through random observations and bucket 
pitfall trapping (3375 hours). Species 
lists were compiled and presented with 
information on species status and indica-
tor potential.

Recorded Mammals
Lion (Panthera leo) and African El-
ephant (Loxodonta Africana) and the 
conservation dependent (CD) African 
Buffalo (Syncerus caffer). IUCN listed 
forest dependent species include the 
conservation depended (CD) Harveys 
Duiker (Cephalophus harveyi) and Suni 
(Neotragus moschatus) and the near 
threatened (NT) Lesser Elephant Shrew 
(Elephantulas rufescens).

Recorded birds
Bird observations include the near 
threatened (NT) Southern Banded 
Snake-eagle (Circaetus fasciolatus) 
and Fishers Turaco (Tauraco fischeri). 
In addition the regionally threatened 
Saddle-billed Stork (Ephippiorhynchus 
senegalensis), African Crowned Eagle 
(Stephanoaetus coronatus), Little Yellow 
Flycatcher (Erythrocercus holochlorus) 
and Scaly Babbler (Turdoides squamu-
lata) were recorded. Of the observed 
species the Little Yellow Flycatcher, 
Mombassa Woodpecker (Campethera 
mombassica), Chestnut-fronted Helmet-
shrike (Prionops scopifrons) and Fishers 
Turaco are endemic to the Costal Forest 
Biodiversity Hotspot. Observations also 
include the Red-tailed Ant-Trush (Neo-
cossyphus rufus) whose eastern sub-
species is endemic to the Costal Forest. 
The Scaly Babbler is otherwise range 
restricted within Kenya. Observations 
also include the Cinnamon-chested Bee-
eater (Merops oreobates), the Forest Ba-
tis (Batis mixta) and the Green-backed 
Twinspot (Mandingoa nitidula) repre-
senting an extension of the known range 
for these species. It could, however, not 
be determined weather observations 
were only stray individuals. The forest 
also appears to be important for migra-
tory birds. A number of Intra-African 
migrating birds including the Yellowbill 
(Ceuthmochares aereus), Broad-billed 
Roller (Eurystomus glaucurus) and Red 
Capped Robin-chat (Cossypha natalen-
sis) were recorded in Witu forest at an 
earlier time than expected in accordance 
with the described migration patterns.

Sponsors/Partners
Sponsors
Critical Ecosystems Partnership Fund
WWF / Aase og Ejnar Danielsens Fond
Kipini Wildlife and Botanical Conservancy
Partners
Kipini Wildlife and Botanical Conservancy
Nature Kenya (Birdlife International, Kenya)
Kenya Wildlife Service (KWS)

Method

A stakeholder identification exercise was conducted.

Adult female, Sykes Monkey

Eighty-five bird species were recorded. Bird specialists from Nature Kenya joined the team.

Hard copies of the report were sent to all partners and 
stakeholders. The report is also availale from the  
Danish Zoological Society website: 

www.zoologiskselskab.dk/projekter

Carmine Bee Eater

Background

Dansk 
Zoologisk
Selskab

Kamerafælderne har været i brug i Danmark, Tanzania, Kenya og Namibia

Kamerafælder giver mulighed for at 
finde dyr, der ellers er meget sky. 
Her er et udvalg af billeder fanget med  
Selskabets kamerafælder.

Med på en smugkigger 
- kamerafælder i felten

Sponsorer
Kamerafælderne blev indkøbt med
bidrag fra H. R. Frederiksen og Grete 
Siim Frederiksens Fond og friluftsrådet

Afrikakort: California Geological Sur-
vey, www.gisuser.com

Selous game reserve, Tanzania

Kipini, Kenya

Namibia

Løvernes udbredelse historisk (rød) og nu (blå).

Masai Mara og Naboisho Conservancy ligger i den centrale del af Østafrika.

Dansk 
Zoologisk
Selskab

Projektleder: Niels Mogensen, Dansk Zoologisk Selskab

Bestanden af løver er faldet drastisk.  
Konflikten mellem mennesker og løver 
er mere udtalt end nogensinde.
Et dansk projekt skal finde løsninger.

Billede: løve der sandsynligvis er død af forgiftning.

Der er desværre almindeligt, at løverne bliver forgiftet med 
en billig insektgift: Furadan. Stoffet er uden smag og lugt, 
og nedbrydes hurtigt, og kan derfor være svært at spore 
efterfølgende. 

Hvis løverne har nedlagt et stykke kvæg, drysses gift på 
resterne og når løverne kommer tilbage for at æde resten, 
bliver de forgiftede og dør af nervesvigt. Også gribbe, 
hyæner mm. dør af giften. 

Kvæg er på samme tid Maasai’ernes levebrød, og en helt 
central del af normadefolkets kultur. Hvis en løve nedlæg-
ger et maasai’ernes kvæg, er det gammel tradition, at også 
en løve må dø. 

Maasai’ernes livsstil er dog ændret noget. De er ikke 
længere så normadiske som de var, og det går i stigende 
omfang op for maasai’erne at de er afhænge af at bevare 
løverne, for at kunne tiltrække turister, og med dem vigtig 
indkomst. 

En fremtid for løverne:
Mara-Naboisho Løve Projektet

Afrikas rovdyr er i stigende grad i  
vanskeligheder, og der bliver  
stadig færre af dem. Dette er, i mod-
sætning til hvad mange tror, også  
tilfældet for kontinentets berømte  
bestand af løver.  
 
Disse mægtige rovdyr bliver ofte dræbt 
i konfrontationer med mennesker og 
deres husdyr. Samtidig falder mængden 
af byttedyr, da vildet er under voksende 
pres fra både krybskytteri og den store 
befolkningstilvækst. 

Arbejdet for at bevare de store rovdyr 
bliver stadig mere komplekst, og hele 
tiden mere nødvendigt.

Godt 90% af Afrkas løver er væk
For bare 70 år siden var der op imod 
450 000 løver på hele kontinentet. Idag 
er der bare ca. 20-30,000 tilbage.  
 
I safari-turismens hjemland, Kenya, er 
der nu kun godt 2000 løver, og  
bestanden reduceres med ca. 100 årligt. 

Der findes idag kun begrænset viden 
om rovdyrs adfærdsøkologi og popu-
lationernes status udenfor beskyttede 
områder, og det er af den grund centralt 
for bevarelsen af løverne at få en bedre 
forståelse af løvernes adfærd og antal i 
netop disse områder.

Det nye conservancy er på ca. 200 km2 

og ligger i Koiyaki distriktet umid-
delbart nord-øst for det verdenskendte 
Masai Mara reservat. 

Her har hele 500 landejere valgt at lade 
deres jorde indgå i Naboisho  
Conservancy, foreløbig i en periode på 
15 år. Det er det hidtil største initiativ 
af sin art.  

Projektet vil overordnet skabe en bedre 
forståelse af fordelene ved et  
conservancy, og give mulighed for at 
udbrede ideen til flere og andre  
ubeskyttede områder. 

Dette er i høj grad relevant, da hele 
70% af vildet i Kenya befinder sig uden 
for beskyttede områder.

Bag Naboisho Concervancy står blandt 
andre organisationen Basecamp Foun-
dation, som arbejder med øko-turisme 
og bæredygtuighed blandt de lokale 
maasai-stammer.  
 
Basecamp vandt det internationale  
øko-turisme selskabs pris for innova-
tion i 2010.

Projektet har i sit udspring et langt 
lokalt engagement, med inkludering af 
lokale maasai-folk i arbejdet med  
turisme og naturbevarelse. 

Det stærke lokale engagement, er med 
stor sandsynlighed også grunden til at 
så mange landejere kan se fornuften i at 
bevare områdets storlåede natur.

Danske Niels Mogensen nyder fortro-
lighed blandt maasaierne, og er derfor 
blevet givet ansvaret for det vigtige ar-
bejde, at monitere reservatets løver og 
i tæt samarbejde med maasai’erne, at 
forebygge de konflikter mellem løver 
og mennesker, der alt for ofte ender 
med at løverne dræbes. 

Lokalt engagement

Kort om projektet
Ved brug af GPS-halsbånd vil projektet 
kortlægge løvernes færden i terrainet 
over tid. 

Viden om løvernes færden er central 
for at kunne lægge reservatets grænser 
rigtigt, i forhold til løvernes færden. 

Det bliver samtidig muligt at advare 
maasai’erne, om at løverne nærmer sig 
deres kvæg, for på den måde afværge 
de konfliker, der resulterer i at løverne 
dræbes. 

Projektet foregår i samarbejde med:
Naboisho Conservancy
Kenya Wildlife Service (KWS)
Int. Lifestock Research Institute
Basecamp Foundation
Københavns Universitet

Partnere

Baggrund

Geografisk område
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I forbindelse med arrangementet fik Selskabet fremstillet fem flotte postere om Selskabets aktiviteter. 
Det er muligt for biblioteker, skoler el.lign. at låne posterne. Kontakt info@zoologiskselskab.dk

The Mantanani Archipelago island, Lungisan, is home to a large number of frigate birds and the red listed Mantanani Scops Owl.

The sandy beaches are attractive to turists, but plastic-litter is spoiling the experience

The Lion fish is one of many colorful fish species found

Authors: Dinesen, L and Lisbjerg, D

Identification mission to Mantanani 
Islands, Sabah, Malaysia

The Mantanani Islands are situated approximately 23 km off the northern tip 
of Borneo. This small Archipelago comprises three islands Mantanani Besar 
(1,760 ha), Kecil (50 ha) and a 40 m high limestone rock Lungisan. The Besar 
has a fishing village of about 1,000 inhabitants. 

The islands hold some extraordinary biological values on land as well as in the 
surrounding shallow waters. These values are threatened by increasing pres-
sure from an increasingly human population and tourists. A new management 
regime will have to be introduced to secure the values and the services they de-
liver to the local population. The aim of this identification mission is to pave the 
ground for management planning on the islands in collaboration with the local 
communities on Besar and relevant authorities.

A prepatory visit to Mantanani in Febru-
ary 2009 gave a first hand impression of 
threats facing biodiversity and natural 
resources.
The potential threats, which need to be 
scrutinised further, included:

• Unsustainable fishing i.e. corals being 
destroyed and Dugong possibly being 
exterminated in recent years. Sea turtles 
are becoming rare,
• Destruction and fragmentation of for-
est on the islands especially on Manta-
nani Besar,
• Garbage from tourists attract rats and 
other invasive predators,
• On Lingasan the frigatebirds are vul-
nerable to disturbance,
• Eggs are collected of threatened birds 
and turtles,
• Pollution along the coastlines.

KK Reef Watch is a local NGO based 
in Kota Kinabalu in Sabah. 

Danish Zoological Society and KK Reef 
Watch will jointly undertake the iden-
tification mission and KK Reef Watch 
will be the local point of contact for the 
Mantanani project. 

KK Reef Watch has plenty of experience 
in data collection as well as awareness 
and dialogue with local communities. 

Sabah Environment Protection  
Association 
 
Sabah Branch of the Malaysian Na-
ture Society 

Are also expected to support the project 
and might get involved in various ways.

Local partners

Local partner organisations are a vital part of the project.

There are a number of management  
opportunities to be looked into in more 
detail. 

These will include:

• Sustainable fishing
• Sustainable tourism
• Pollution control
• Regulation of cats, rats etc.
• Avoid disturbance
• Sustainable hunting
• Sustainable logging

Background

Threats

Geographical area
The largest is Mantanani Besar (~1,760 
ha) and the only inhabited island, where 
some 1,000 people live. It is mostly cov-
ered by coconut-groves but still some 
natural forest is left, not least in the 
western part, where there is a hill ridge 
and rocky shores with a number of mi-
nor caves. People are almost exclusively 
fishermen. Mantanani Kecil is a smaller 
(~50 ha) uninhabited island 2 km west 
of Besar. It primarily has a rocky shore 
with smaller patches of sandy beaches 
and it is covered by natural forest. At 
Kecil a tourist lodge is operating arrang-
ing diving tours and connected to Kuala 
Abai on mainland Sabah by motorboats.

Lungisan is a 40 m high limestone stack 
with steep slopes lying close to Besar. 
The limestone is covered with trees and 
without human impact apart from col-
lection of nests of swifts breeding in the 
caves.  

The adjacent marine waters contain 
coral reefs and shallow sandy waters. 
Over the islands hang frigate birds and 
thousands come to roost every evening 
on the Lungisan, including hundreds of 
the worlds most threatened: Christmas 
Frigate Bird (a significant part of the 
only 1,600 pairs breeding at Christmas 
Island). 

The coral reefs attract diving tourists 
and in the surrounding waters host sev-
eral species of sea turtles, dugong and 
Hammerhead shark as well as a very 
rich variety of corals and fish. On the 
islands the fauna comprises the Manta-
nani Scops Owl found on a few islands 
only and a unique scrub fowl as well as 
seven tropical fruit doves and a number 
of other forest species.  

Please find more information on: 
www.zoologiskselskab.dk/projekter/mantanani

Opportunities

Dansk Zoologisk Selskab har haft kamerafælder i brug i bl.a. Tanzania, Kenya og Namibia

Maske sommerfuglefisk fra Rødehavet

Dansk 
Zoologisk
Selskab

Zanzibar Rød Colobus er truet af udryddelse, og har kun en 
(måske to) små stykker skov tilbage at leve i.

Præsentation af Dansk Zoologisk Selskab

I år 2050 vil Jordens befolkning nå 9 mia. 
Inden da kan både gorillaer, løver og 
mange andre arter være udryddet. 
Vi arbejder for en anden fremtid.

Dansk Zoologisk Selskab
- for en levende verden

Globaliseringen rækker videre og dybere 
end flytning af arbejdspladser til østen. 
Globaliseringen betyder også at vi dan-
skere forbruger af naturressourcer der 
ligger langt væk fra os. Det voksende 
pres på naturressourcer verden over, har 
direkte og konkret indflydelse på na-
turen og den biologiske mangfoldighed 
mange steder i verden.
 
Vi har som en del af det danske globale 
engagement også forpligtelse til at ar-
bejde for bevarelse af dyr og natur. Ikke 
kun fordi det har stor herlighedsværdi 
og en kilde til åndelig/spirituel rigdom. 
Men i høj grad også fordi den samme 
natur også fungerer som buffer for 
naturkatatrofer og epedemier. 

En mangfoldig natur sørger for bestøvn-
ing af afgrøder, sikrer stabil vandforsyn-
ing i lokalområderne. Ude i fremtiden 
venter uden tvivl både ny medicin og 
nye teknologier, der enten er inspirerede 
eller direkte aflede af den biologiske 
mangfoldighed.  
 
Vores urbane livsstil skaber langsomt 
en distance til den natur, som vi alle er 

afhængige af, og bevarelse af fjerne og 
eksotiske dyre og plantearter kan fore-
komme både akademisk og irrelevant. 
Samtidig fortrænger menneskelige ak-
tiviteter stadig mere af den vilde natur, 
og netop ødelæggelse af levesteder er en 
af de helt store faktorer i udryddelsen af 
arter verden over. 

“Samtidig fortrænger men-
neskelige aktiviteter stadig 
mere af den vilde natur...” 

Hvis vi fortsætter ad samme spor, vil 
der snart ikke være mere mangfoldig og 
vildsom natur tilbage. Den seneste  
internationale rødliste-rapport viser 
blandt andet at 20% af verdens pattedyr, 
30% af krybdyr og padder, 50% af ver-
dens abe-arter og hele 70% af verdens 
plantearter er truede af udryddelse.
 
Vores løsning er at handle, og gennem 
formidling, viden, billeder og ord styrke 
interessen og forståelsen for naturen. 

Vi vil skabe projekter, der skal vise vejen 
frem, for en verden med plads til både 
natur og mennekser. 

Siden 2005 har Selskabet udgivet ny-
hedsbreve med artiker om natur og dyre 
i hele verden. 

I Juni lancerede vi internet magasi-
net, HABITAT - for en levende verden, 
der kan læses online eller downloades/
printes og læses i ro og mag hjemme på 
sofaen. 

www.zoologiskselskab.dk/habitat 

Om Dansk Zoologisk Selskab
Gennem de sidste 5 år har Dansk Zo-
ologisk Selskab opbygget en ny dansk 
naturbevaresesorganisation.

Det er vores ubeskedne mål at skabe 
plads til flere danske naturbevarelses 
projekter, for på samme tid at få mu-
lighed for at formidle dette arbejde til 
almindelige danskere med interesse for 
naturen og de vilde dyr overalt på Jor-
den.

Det er vores overbevisning, at mange 
danskere har en fastgroet interesse for 
natur og dyr. Rigtig mange holder af 
naturfilm på TV, og fascineres af det fo-
runderlige dyreliv som findes overalt i 
verden. 

Dansk Zoologisk Selskab vil gøre na-
turen og arbejdet for at bevare levest-
eder for verdens vilde dyr nærværende 
og engagerende for danskerne. Til dette 
benytter vi allerede de mange nye mu-
ligheder som internettet og de sociale 
medier byder på.

Om Dansk Zoologisk Selskab

Aktiviteter
Det er vores mål, at iværksætte og ud-
føre danske videnskabeligt funderede 
naturbevarelsesprojekter:

1) (2010-2013) Mara-Naboisho Lion 
Project: Undersøgelse af løvebestand-
ene i og omkring reservatet Masai 
Mara, for at kunne give anbefalinger til 
kommende private beskyttede områder 
(Lokation: Kenya). Se mere her: www.
mnlp.org 

2) (2010-2011) Projekt Matanani: Udar-
bejdelse af lokal handlingsplan for bev-
arelse af naturen på øen Lingasan, som 
er hjemsted for bl.a. en koloni af fregat-
fugle. (Lokation: Malaysia). Se mere 
her: www.zoologiskselskab.dk/projek-
ter/mantanani

At forstærke påskønnelse af naturen og 
dens mangfoldighed via blandt andet 
vores hjemmeside, nyhedsbreve, ele-
ktronske magasin HABITAT og sociale 
medier som Facebook. 

Baggrund

e-magasinet: HABITAT
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Det var, hvad vi havde valgt at bringe 
i dette nummer af HABITAT.

Vi håber, du har haft fornøjelse af 
magasinet, og at det har givet dig et godt 
billede af, hvad det er, vi som Selskab, 
arbejder for. Har du lyst til at være med 
til at forme Selskabet, er du velkommen 
til at kontakte DZS og til at deltage i vo-
res møder. Vi modtager meget gerne til-
bagemeldinger, positive som negative.

Husk at hjemmesiden, www.zoolo-
giskselskab.dk, løbende opdateres med 
nyheder, baggrundshistorier og arrange-
menter. Send også gerne din historie om 
dyr og naturoplevelser, så kan den kom-
me på hjemmesiden eller i HABITAT.

Medlemsskab
Er du ikke allerede medlem, så skynd dig 
at komme i godt Selskab!

Der findes 3 typer medlemskab: 
Fagmedlemmer (100,- / år) : for dig med fag-
lig interesse for zoologi og naturbevarelse
Støttemedlem (100,- / år): for dig der vil 
støtte Selskabets arbejde 
Støttemedlem Plus (min 250 /år): for dig, 
der vil give lidt mere, er der mulighed for 
selv at bestemme hvor meget og hvor tit 
du vil betale. Dog minimum 250,- /år. 

Medlemskaber oprettes via hjemmesi-
den, og betaling kan ske ved bank-over-
førsel eller med visa dankort over nettet 
via PayPal. Kontingent opkræves i marts. 
Konto i DDB: 3123 - 3123241312

Med Vild Hilsen, 

Kom i godt selskab!

NB. Alle artikler er som udgangspunkt udtryk for forfatterens holdning, ikke nødvendigvis Selskabets.

På gensyn 48

Vi håber, at du fortsat vil støtte vores 
arbejde gennem medlemskab og udbre-
delse af kendskabet til Dansk Zoologisk 
Selskab’s arbejde for at beskytte ver-
dens truede dyr og deres levesteder.
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