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Velkommen til den tredje udgave af DZS’s 
eMagasin, HABITAT. Formålet med HABITAT er at sætte fokus på 
emner, der vedrører verdens dyre- og planteliv og forvaltningen 
heraf til fordel for en grønnere, smukkere, sundere og vildere 
verden.   

I denne udgave af HABITAT 
lægger vi ud med en aktuel artikel omkring den 
planlagte vej tværs gennem den verdenskendte 
Serengeti nationalpark. Artiklen beskriver 
planerne for vejen og hvilke konsekvenser det 
vil have for det rige dyreliv, der findes i 
dette unikke økosystem. I efterfølgende arti-
kel kan du finde ud af, hvordan det er at følge 
et biologi kursus på en lidt alternativ måde, 
det vil her sige midt i en tanzaniansk regn-
skov. Dernæst kan du læse hvordan en lille 
bakterie som bovin tuberkulosen truer løve-
bestandene i Sydafrika, hvorefter der sættes 
fokus på et overset fænomen, nemlig den store 
migration af sumpantiloper mellem Ethiopien 
og Sudan - Afrikas næststørste af slagsen. 
Sidst er Dansk Zoologisk Selskabs fotofæl-
der kommet på arbejde i Rumænien. I øjeblik-
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På vegne af DZS redaktionen

Claudia Sick

ket udføres et projekt, der blandt andet skal 
kortlægge hvilke større pattedyr og fugle, 
der befinder sig i et landbrugsområde. I næste 
nummer, der udkommer til december, får du en 
opfølgning på projektet og hvad resultaterne 
blev. HABITAT slutter af med flere gode til-
bud. Vi tilbyder netop nu gratis medlemskab 
til nye medlemmer resten af året, mens Jer der 
allerede er medlem får chancen for at vinde 
en t-shirt - blot ved at sprede budskabet om 
DZS’s eksistens.

Velkommen til HABITAT 
& rigtig god fornøjelse! 



SERENGETI HIGHWAY
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Tekst: Niels Mogensen & Ditte Dahl Lisbjerg
Foto: Niels Mogensen

The Road To NowheRe?
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Politik, mineraler og mobiltelefoner
De sidste mange måneder har været et tovtræk-
keri mellem naturbevarelsesorganisationer og den 
tanzanianske regering, om hvordan en ny vej skal 
forbinde det nord-vestlige hjørne af Tanzania med 
havnene i Tanga, Dar es Salaam og Mombassa via 
Tanzanias næststørste by Arusha.1 

Præsidenten står fast på at føre en vej tværs gen-
nem den verdenskendte Serengeti nationalpark, et 
ikonisk stykke natur optaget på UNESCOs lister over 
World Heritage Sites i 1981. 

Den tazanianske præsident Kikwete lovede un-
der sidste valgkamp en vej til beboerne i de fattige 

og afsides byer ved Victoria søen. Og for fattige men-
nesker er der få ting, der symboliserer udvikling og 
muligheder, som en flot ny vej gør det. Veje giver ad-
gang til bedre markeder og gode jobs – eller i hvert 
fald næring til drømmene om sidstnævnte.

I jorden i Vest Tanzania ligger desuden det sjæld-
ne mineral coltan, hvorfra man udvinder bl.a. tantalit,  
som er nødvendig i produktionen af mobiltelefoner, 
DVD afspillere og andet elektronisk udstyr. Og det er 
lige præcis ressourcer, som udenlandske firmaer fra 
f.eks. Kina og Japan er ivrige for at få hentet ud fra 
både det nordvestlige Tanzania og nabolandet DR 
Congo.2 En ny vej dertil vil unægteligt gøre transpor-

ten noget nemmere og billigere. 
De lokale fattige repræsenterer vælgere, og de 

udenlandske firmaer repræsenterer store penge. 
Begge dele vejer tungt hos enhver præsident og så 
tungt, at præsident Kikwete har udtalt, at hvis ingen 
udenlandske donorer vil bygge vejen, så gør landet 
det selv. 

1000 roadkills om året
Alle med interesse for Serengeti økosystemet er selv-
følgelig bekymrede for konsekvenserne af en sådan 
vej. Et bud i en miljøkonsekvensvurdering udarbej-
det af den tanzanianske regering lyder på 800 lastbi-
ler om dagen i 2015, og 3000 om dagen i 2035. Disse 
tal vurderes af andre som i underkanten.1 

I en anden nationalpark i Tanzania, Mikumi Na-
tional Park, går en anden hovedvej igennem parken. 
Strækningen er nogenlunde den samme, som den 
foreslåede strækning gennem Serengeti national-
parken; godt 50 Km. I Mikumi har man registreret 
21,8 trafikdræbte dyr/Km/år.3 Det vil betyde om-
trent 1000 ‘roadkills’ om året, eller godt 3 om dagen. 
I Mikumi National Park regnede man i slutningen af 
1990’erne med ét stort ‘roadkill’ om måneden, det vil 
sige elefant, giraf, bøffel eller andet i den vægtklas-
se. Sammenstød med større dyr er samtidig alvorligt 
også for implicerede trafikanter. 

Indtil nu har man som en slags kompromis fore-
slået, at strækningen gennem parken ikke bliver be-
lagt med asfalt, som den er i Mikumi National Park, 
men i stedet bliver en jordvej på linje med de andre 
veje i Serengeti National Parken. Det vil naturligvis 
gøre, at farten bliver lavere, end den er i Mikumi, og 
antallet af trafikdræbte dyr må på den konto forven-

“Præsidenten står fast 
på at føre en vej tværs 
gennem den verdens-
kendte nationalpark.”
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tes at blive lavere. Omvendt vil der i perioder være så 
mange dyr, der passerer vejen, at det omvendt taler 
for flere ‘roadkills’, idet man i undersøgelsen fra Mi-
kumi fandt, at der var flere roadkills ved f.eks. vand-
huller. Så snart vejen er færdiggjort falder området 
inden for 50 meter på hver side af vejen udenfor 
national parkens myndighed og natkørsel med høj 
hastighed vil finde sted. 

Et vigtigt område for migrationen
Problemet er også, at netop den nordvestlige del af 
Serengeti National Park udgør en vigtig del af gnu-
ernes vandringsrute, når de knap 1,5 millioner gnuer 

og zebraer bevæger sig op igennem det, der kaldes 
den vestlige korridor. Området her og de tilstødene 
arealer uden for parken er vigtige opholdsteder un-
dervejs på den næsten 3000 km lange vandring. 

Hvad enten der er tale om en jordvej, asfaltvej, 
hegn eller ingen hegn vil der blive tale om en tungt 
trafikeret vej, hvor der ifølge Fankfurt Zoological So-
ciety vil passere mindst 416 store, tunge lastbiler om 
dagen.

Derfor er bekymrede borgere i Tanzania og re-
sten af verden gået sammen i facebook gruppen 
Stop the Serengeti Highway og har sammen med 
naturbevarelsesorganisationer, dyreeksperter, kend-
te mennesker og safariselskaber argumenteret for 

at føre vejen syd om Serengeti NP; den alternative 
såkaldte sydlige rute, der ikke alene går uden om 
nationalparken, men også vil forbinde langt flere 
landsbyer end den nordlige. 

Migrationens betydning for Mara-
Serengeti økosystemet
Biologisk set vil konsekvenserne af den foreslåede 
vej være enorme og vil kunne skabe en økologisk 
katastrofe ved at opløse gnuvandringen og på sigt 
få Serengeti økosytemet til at kollapse. 

Serengeti er et sjældent og ikonisk eksempel på 
et økosystem, som bliver drevet af vandringen af sto-

”Den alternative, sydlige, rute 
vil forbinde langt flere landsbyer.”
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re pattedyr. Gnuerne er en nøgleart i økosystemet. 
Gnuernes tilstedeværelse i stort antal afgør mangfol-
digheden i økosystemet. Hvert år fødes ca 500.000 
gnukalve i februar på de åbne græsarealer ved i Ngo-
rongoro Conservation Area, og de æder godt 50% af 
det hurtigt voksende græs. Gnuerne genbruger på 
denne måde enorme mængder af næringsstoffer 
gennem systemet fra de vulkanske jorde i Tanzania 

til Masai Mara i Kenya.
Simulationsmodeller foreslår, at hvis adgangen 

til Mara floden i Kenya bliver blokeret, som for ek-
sempel af den planlagte landevej, vil den gnupopu-
lationen, der vandrer, reduceres til færre end 300.000 
individer. Dette vil resultere i flere savannebrande, 
idet gnuerne ikke længere får græsset bevoksningen 
ned. Og da gnuer så ikke længere vil bære nærings-

stoffer ind i Mara-økosystemet, vil kvaliteten af græs-
ningen derfor reduceres. Et forringet system ville re-
sultere i færre byttedyr og dermed også færre af de 
karismatiske rovdyr. 

En kaskade af miljøkonsekvenser
Den offentlige vej vil blive brugt til at fragte gods og 
forsyninger med risiko for spredning af frø fra mulige 

”Gnuernes tilstedeværelse i stort 
antal afgør mangfoldigheden 

i økosystemet.”
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invasive arter og husdyrpatogener, som kan overfø-
res til vilde dyr.

Vejen vil desuden fragmentere nye reetablerede 
populationer af vildhunde og næsehorn og derved 
forøge risikoen for indavl i de allerede truede arter.  

Det er naturligvis ikke til at vide med sikkerhed, 
præcis hvad konsekvenserne vil være, men mange 
vurderinger (Dobson et al. 2010) lyder på, at konse-
kvenserne kan være ødelæggende for økosystemet. 
Hvad de foregående generationer har værnet om 
ind til nu, kan gå tabt på en enkelt generation.

 

Kilder & links
1: http://www.savetheserengeti.org/issues/stop-
the-serengeti-highway/#axzz1KVqOWnJb
2: http://www.suite101.com/content/serengeti-
national-park-threatened-by-proposed-tanzanian-
highway-a326126
3: h t t p : / / o n l i n e l i b r a r y . w i l e y . c o m /
doi/10.1111/j.1365-2028.1995.tb00785.x/abstract

Dobson et al. (2010). Road will ruin Serengeti. Na-
ture 467: 272–273

Følg med via deres hjemmeside: 
www.Savetheserengeti.org 

Eller via deres facebook side:
http://www.facebook.com/pages/Save-the-Seren-
geti/157271717653911#!/pages/STOP-THE-SEREN-
GETI-HIGHWAY/125601617471610
  

http://www.savetheserengeti.org/issues/stop-the-serengeti-highway/#axzz1KVqOWnJb
http://www.savetheserengeti.org/issues/stop-the-serengeti-highway/#axzz1KVqOWnJb
http://www.suite101.com/content/serengeti-national-park-threatened-by-proposed-tanzanian-highway-a326126
http://www.suite101.com/content/serengeti-national-park-threatened-by-proposed-tanzanian-highway-a326126
http://www.suite101.com/content/serengeti-national-park-threatened-by-proposed-tanzanian-highway-a326126
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2028.1995.tb00785.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2028.1995.tb00785.x/abstract
www.Savetheserengeti.org
http://www.facebook.com/pages/Save-the-Serengeti/157271717653911#!/pages/STOP-THE-SERENGETI-HIGHWAY/125601617471610
http://www.facebook.com/pages/Save-the-Serengeti/157271717653911#!/pages/STOP-THE-SERENGETI-HIGHWAY/125601617471610
http://www.facebook.com/pages/Save-the-Serengeti/157271717653911#!/pages/STOP-THE-SERENGETI-HIGHWAY/125601617471610


På kursus 
i en 
TROPISK 
kystregnskov
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Tekst & foto: Christina Lehmkuhl Noer

I sommeren 2010 fik jeg en unik mulighed 
for at studere i en af Tanzanias beskyttede 
kystregnskove, da jeg fik tildelt en plads på 
et én måned langt feltkursus med organi-
sationen, Tropical Biology Association, der 
er en NGO under Cambridge Universitet. 
Turen gik til et af verdens biodiversitets 
hotspots: Amani Nature Reserve i det nord-
østlige Tanzania.

 En karavane af firhjulstrukne landrovere kæm-
per sig op af den mudrede og snoede vej mod Amani 
Nature Reserves feltstation i over 1000 meters højde. 

Under kurset  
fangede vi adskillige 

arter af flagermus 
inklusiv denne 

hun af Whalbergs 
epaulet flyvende 

hund Epomophorus 
wahlbergi.
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Bussen har for længst givet op længere 
nede ad de mudrede skrænter. For en-
den af, hvad der føles som en uende-
lig mudderrutsjebane, kommer en lille 
hyggelig feltstation til syne midt i den 
tropiske kystregnskov – det er vores 
hjem den næste måned.

Da landroverne endeligt holder 
stille, vælter 24 studerende fra 18 for-
skellige lande i Europa og Afrika ud af 
bilerne for at strække benene efter den 
lange køretur. Men der går ikke læn-
ge før den strabadserende køretur er 
glemt. Nogle studerende har allerede 

spottet en af skovens beboere en me-
get grøn kamæleon, som stjæler alles 
opmærksomhed. Mr. Sisiwa, en ældre 
herre fra Tanzania og lederen af Amani 
Nature Reserve, tager imod os og for-
klarer at skoven omkring os vrimler 
med kamæleoner blandt andet den 
sjove trehornede kamæleon. Vi har 
spottet en hun, men kun hannerne har 
horn. Allerede samme aften er vi en 
gruppe studerende, der bevæbnede 
med pandelamper og kamera, går på 
jagt i den mørke skov efter den sjove 
kamæleon med de tre horn. Første 

aften finder vi dog kun endnu et par hunner uden 
horn – men vi har heldigvis en hel måned foran os.

 

Internationalt samarbejde 
på tværs af kontinenter
Vi er 24 biologistuderende fra lande så forskellige 
som Sydafrika, Ghana, Sudan, Sverige og Portugal 
der bor, spiser og modtager undervisning sammen 
hver dag i en måned. Ideen bag Tropical Biology 
Association er, gennem et tropisk økologikursus, at 
skabe et biologinetværk på tværs af landegrænser. 
Kurset består af feltarbejde og forelæsninger i og 
omkring Amani Nature Reserve, som ligger i East 
Usambaras, en del af ”The Eastern Arc” bjergkæden, 
der strækker sig fra Kenya mod nord til Tanzania i syd.

I løbet af kurset prøver vi kræfter med alverdens 

De lokale stimlede 
hver morgen 

sammen i den 
lange kø ved Amani 

Nature Reserves 
feltstation for at få 

forarbejdet deres 
mælk. 

På en af 
vores mange 
ekskursioner 

med hele holdet 
af studerende, 

undervisere og 
feltassistenter 

fandt vi de mest 
berømte af alle 

East Usambaras 
arter – Afrikansk 
Viol (Saintpaulia 

ionantha), som 
kendes af mange 
som stueplanter. 
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feltteknikker og tager på ekskursioner til blandt an-
det teplantager og sommerfuglefarme. Undervis-
ningen varetages af professorer fra England, Swazi-
land, Sydafrika og Tanzania. Kurset afsluttes med et 
to ugers gruppeprojekt, et udkast til en videnskabe-
lig artikel og en præsentation.

 

På morgenjagt 
med pandelamper og net
Vækkeuret ringer allerede klokken 5. Jeg tager min 
pandelampe og mit regnslag på og bevæger mig ind 
i den mørke våde skov. Her spænder jeg og de andre 
studerende næsten lydløst seks net op i skovens kor-
ridorer. Nettene skal sættes op inden fuglene bliver 
aktive og så er det ellers bare om at vente tålmodigt 
på at de flyver i fælden. Vi venter over en time, men 
pludseligt får vi travlt. Der går sangfugle i hele fire 
net på én gang. Vi håndterer forsigtigt de små sarte 
fugle. Fuglene tjekkes for køn og alder, måles og ve-
jes og så snart målingerne er noteret, og arten er be-
stemt, slippes de fri igen. Registreringer, vi foretager 
på kurset, indgår i den årlige bioregistrering i Amani 
Nature Reserve.  

I de første to uger arbejder vi hårdt med for-
skellige feltteknikker for at få et indblik i de mange 
aspekter af tropisk økologi. Vi prøver kræfter med 
skovregistrering, hvor alle træer inden for bestemte 
afmærkede kvadrater tælles og opmåles. Vi indfan-
ger padder ved hjælp af faldfælder, der er gravet ned 
i jorden, men også ved at gå på jagt omkring vand-
huller og skræmme frøerne op og fange dem med 
hænderne. Nogle aftener lige før solnedgang ind-
fanger vi også flagermus i net på samme måde, som 
vi fanger fugle om morgenen. Det er nogle lange og 

hårde, men meget lærerige arbejdsdage i skoven og 
der er heldigvis også indlagt tid til ekskursioner.

         

Sommerfuglefarme og 
ikke-græssende køer
På vores ekskursioner rundt til lokale landsbyer, får 
vi et spændende indblik i de lokales hverdag. Hver 
morgen er der en lang kø af især kvinder med mæl-
kespande på hovedet, der går den lange vej for at 
få forarbejdet deres mælk. Mange familier indfanger 
og avler sommerfugle, som de sælger på den lokale 
sommerfuglefarm, hvorfra de eksporteres til samle-

re og sommerfugleparker rundt om i verden.  Disse 
initiativer og mange flere er forsøg på at involvere lo-
kalbefolkningen i naturreservatet på en bæredygtig 
måde. Amani Nature Reserve blev etableret i 1997 
for at beskytte den unikke flora og fauna, der var ved 
at forsvinde på grund af menneskelig påvirkning fra 
de omkringliggende landsbyer. Men beboerne var 
og er fortsat afhængige af skovens ressourcer for at 
skaffe mad på bordet og træ til at bygge deres huse 
af. De enkelte landsbyer omkring Amani Nature Re-
serve har derfor skrevet under på, at de ikke må fæl-
de træer inde i reservatet og kun fange et bestemt 
antal sommerfugle, som de så kan avle på til videre 

Det var spændende og meget 
brugbart at få et indblik i de mange 
feltteknikker, der anvendes i Tropisk 
økologi. Her håndteres sangfugle.
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salg. Desuden er der en lov om at landsbyboerne 
kun må holde køer, hvis de ikke lader dem græsse, 
men i stedet bringer græsset til køerne i deres stalde.

Under vores relativt korte ophold i naturreserva-
tet bliver det os dog hurtigt klart, at der er mange 
konflikter mellem naturreservatet og beboerne i de 
omkringliggende landsbyer. Vi støder ofte på nyligt 
fældede træer langt inde i naturreservatet. Og dag-
ligt ser vi adskillige køer gå omkring og græsse uden 
nogen form for opsyn.

 

Biodiversitets hotspot
Amani Nature Reserve er en del af Østafrikas kyst-
skove og dermed ifølge Conservation International 
et af de 34 globale biodiversitets hotspots. Mit ind-
tryk af Amani Nature Reserve er bestemt også et bio-
diversitets brændpunkt, hvor mangfoldigheden af 
flora og fauna til stadighed imponerer. Sort og hvid 
colobusaber, Colobus angolensis, og Sykes marekat, 
Cercopithecus albogularis, klatrer omkring i træerne 
uden for vores værelser på feltstationen. Og luften 

summer med sommerfugle og an-
dre insekter, der bestøver de mange 
endemiske planter, der kun findes 
her. På en af vores mange ekskursio-
ner finder vi de nok mest berømte af 
alle East Usambaras arter; Afrikansk 
Viol (eller Usambara Viol; Saintpaulia 
ionantha), som kendes af mange som 
stueplanter. 

De Forenede Nationer (FN/UN) 
har dedikeret 2011 til at være det in-
ternationale år for skove for at øge 
opmærksomheden omkring bære-
dygtigt skovbrug, naturbevarelse og 

bæredygtig udvikling af alle typer af skove. Efter en 
måned med hænderne og hovedet dybt begravet i 
en tropisk kystregnskovs muld og konflikter er jeg 
ikke i tvivl om vigtigheden af at beskytte denne og 
andre af verdens fantastiske skove.

Foruden en masse 
ny biologisk viden, 
gav kurset også 
nye venner og 
kontakter rundt 
om i verden. Det 
var sjovt, men 
også udfordrende 
at arbejde tæt 
sammen med 
studerende fra 
18 forskellige 
nationer. 

East Usambara i tal

Alene i East Usambara bjergene er der fundet 
219 fuglearter, hvoraf 13 globalt truede arter 
lever i Amani Nature Reserve. Desuden er her 
fundet 1921 hjemmehørende karplanter. Heri-
blandt 64 endemiske eller nær-endemiske plan-
tearter, som altså kun findes i dette område. For 
de 37 arter og underarter af sommerfugle, der 
er afhængige af skov i East Usambara er 15 dvs. 
40 % endemiske. Desuden er 15 paddearter og 
13 krybdyrarter i East Usambara endemiske for 
Tanzania. Ud af Amani Nature Reserves 41 ar-
ter af tusindben er 85% endemiske, mens kun 
fire pattedyrarter er klassificerede som globalt 
truede.
http://www.amaninature.org/biodiversity.htm

TBA

Tropical Biology Association, TBA, er en 
NGO under Cambridge Universitet, der 
samarbejder med institutioner i Afrika. TBA 
blev etableret i 1993 af en gruppe biologer. 
Formålet er at tilbyde en høj standard af 
undervisning i økologi og naturbevarelse 
samt træning til afrikanske og europæiske 
biologer. Dermed ønsker man at styrke det 
internationale forsker- og naturbevarelses-
miljø.
http://www.tropical-biology.org/about_
us/background.htm

Den næstsidste dag på 
kurset gennemsøgte flere 

grupper af studerende 
skoven for at finde den 

Tre-hornede Usambara 
kamæleon, Chamaeleon 

deremensis,  han. Det 
lykkedes til sidst.
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Tekst: Ida Hansen

Den fremtidige overlevelse af nogle af 
verdens mest karakteristiske og smukke 
dyr bliver truet i Sydafrikas beskyttede om-
råder. Noget så småt som en bakterie kan 
vise sig at blive en alvorlig trussel for løver-
nes fremtid.

Sygdomme har ikke hidtil været i fokus i beva-
ringen af verdens dyrearter. Men det kan nu ændre 
sig. Studier har vist, at 73% af nye smitsomme syg-
domme i mennesker er zoonotiske.  Zoonotiske syg-
domme er forårsaget af patogener, der kan overfø-
res mellem dyr og mennesker. Den stadigt voksende 
menneskelige befolkning fører til øget habitatfrag-
mentering. Derved tvinges vilde dyr til at overleve 
på stadig mindre områder og i stadig tættere kon-
takt med mennesker. Tiltagende menneskelig mo-
bilitet og global handel spiller også en rolle i syg-

Han-løve smittet 
med tuberkulose
© Theuns Hurter
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domsspredning. Uforvarende inficerede individer 
og deres patogener flyttes til nye steder. Steder hvor 
oprindelige arter er immunologisk naive. Et eksem-
pel er Mycobacterium bovis og bovin tuberkulose i 
Sydafrika.

Europæisk kvæg spredte bovin 
tuberkulose til Sydafrikas dyreliv
Sygdommen bovin tuberkulose blev indført med 
europæiske immigranters dyr i starten af 1800-tal-
let. Sygdommen blev i 1880 første gang beskrevet 
hos kvæg og har sidenhen spredt sig til det meste af 
Sydafrika. I 1928 bliver det første tilfælde fundet i en 
vild dyreart. Nærmere beskrevet en kudu (Tragelap-

hus strepsiceros) i Eastern Cape, Sydafrika. Bovin tu-
berkulose havde spredt sig til hjemmehørende arter.

I 1990 diagnosticeredes afrikanske bøfler (Synce-
rus caffer) med bovin tuberkulose i Krüger National-
park. En efterfølgende undersøgelse viste, at 15,8% 
af aflivede bøfler have tuberkuløse læsioner. Det kan 
ikke bevises, hvornår eller hvordan sygdommen blev 
spredt til bøflerne. Forskere mener, at sygdommen 
spredtes fra kvæg til vilde dyr engang i 1960’ere i 
den sydvestlige del af Krüger. Dels fordi parken ikke 
blev indhegnet før i 1960-1976, hvilket har betydet 
direkte kontakt mellem kvæg og bøfler i generatio-
ner. Samtidig blev der registreret tilfælde af bovin 
tuberkulose i kvæg på farme langs Crocodile River i 
den sydlige del af parken. Desuden er genotypen af 

M. bovis, der blev fundet i inficerede individer både 
i parken og på nærtliggende farme identisk. En ge-
notype, som ikke er fundet andre steder i Sydafrika.

Bovin tuberkulose er i dag diagnosticeret i flere 
kendte afrikanske arter, f.eks. løve (Panthera leo), gi-
raf (Giraffa camelopardalis) og gepard (Acinonyx ju-
batus).

Løver trues af sygdommen
En af Afrikas mest karakteristiske arter trues af bo-
vin tuberkulose. Afrikanske bøfler er byttedyr for 
løverne i Krüger Nationalpark. I den sydlige del af 
parken er bøfler en større del af løvernes diæt end 
andre steder i parken. Det er også her, der er størst 

Bøffelflok. Hluhluwe iMfolozi Park
© Ida Hansen

”Forskere mener, at sygdommen 
spredtes fra kvæg til vilde dyr 

engang i 1960’erne i den 
sydvestlige del af Krüger.”



Habitat # 3/juni 2011 Sygdomme truer verdens dyreliv 16

udbredelse af sygdommen i bøfler. Det kan være et 
tilfælde. Eller et billede på den smitteforbindelse, der 
er mellem bøfler og løver. Inficerede bøfler ændrer 
adfærd og bliver uinteresserede i deres omgivelser. 
De er derfor mere sårbare overfor predation. Det kan 
medføre en højere spredning til løver, som måske vil 
indtage flere inficerede byttedyr end ellers, fordi de 
er lettere at nedlægge.

I Krüger Nationalpark dør der årligt omkring 25 

løver af sygdommen. I 1995 blev to løvinder som de 
første diagnosticeret. Ifølge parkens forskere kan en 
inficeret løve leve videre i 2-4 år, før den dør af syg-
dommen.

Løver smittes oftest ved indtagelsen af infice-
rede byttedyr. Lungerne i byttet er en delikatesse 
for løver, især for hannerne. Inficerede lunger er dog 
som regel fyldt med bakterier, hvilket gør hannerne 
meget udsatte for smitte. Det kan blive et problem 
for flokkens fremtidige overlevelse. Den nedsatte le-
vetid og større sandsynlighed for inficerede hanner 
kan betyde en større udskiftning af dominante han-
ner. Dette kan igen påvirke overlevelsen af unger, 
der almindeligvis bliver dræbt eller udstødt, når en 
ny han overtager løveflokken.

Spredningen af bovin tuberkulose er 
kompleks
Bovin tuberkulose kan spredes på mange måder. Det 
kan ske mellem individer af samme art (intraspecifik 

spredning) og mellem forskellige arter (interspecifik 
spredning). Spredningsmåden afhænger af arternes 
adfærd.

Inden for samme art kan bakterier overføres mel-
lem generationer, f.eks. fra en inficeret hun til hendes 
afkom via diegivning. Men også ved soignering hos 
sociale arter eller mellem to individer fra forskellige 
populationer ved parring eller konkurrence om res-
sourcer.

Overførelse af bakterier mellem forskellige arter 
kan ske i aggressive interaktioner så som kamp om 
et nedlagt bytte. Eller i tørkesæsonen, hvor vand-
mangel bringer flere arter tættere sammen ved 
vandhuller.

Forskere har identificeret flere spredningsveje 

 The Pinnacle, Mpumalanga
© Ida Hansen

Rask løvinde
© Ida Hansen

Løvinde smittet med tuberkulose. © Theuns Hurter
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for M. bovis. Vigtigheden af dem varierer fra art til art. 
Den respiratoriske smittevej er særlig effektiv, da der 
er mange bakterier i inficerede dyrs udåndingsluft. 
Og kun en lille dosis bakterier er nok for en succes-
fuld infektion. Luftvejene menes at være den vig-
tigste smittevej for mange herbivore arter. Særligt 
primære værter, som bøfler, bliver smittede på denne 
måde. Men også sekundære værter, som løver, kan 
blive smittede via luftvejene. Når en løve nedlægger 
en bøffel, kan den bide sig fast i snuden for at tvinge 

bøflen ned. Det skaber direkte kontakt mellem de to 
individers luftveje og muliggør effektiv overførelse 
af bakterier.

Den vigtigste smittekilde for løver er dog ind-
tagelsen af inficeret bytte. Rovdyr og ådselædere 
er meget udsatte for denne smittevej. Men det kan 
også ske, hvis det omliggende miljø forurenes med 
bakterierne, når inficerede arter udskiller M. bovis i 
spyt, fæces og urin. Efterfølgende fouragering af for-
urenet vegetation kan overføre nok bakterier til en 

infektion. Flere studier har vist, at M. bovis er i stand 
til at overleve udenfor en vært, hvis betingelserne er 
passende. Ifølge et sydafrikansk studie er bakterien 
i stand til at overleve 4 uger i fæces fra kvæg og i 6 
uger i lungevæv fra bøfler. Om det kan ske ved vand-
huller, hvor mange forskellige arter samles i tørke-
sæsonen, er endnu uvist. Ydermere kan overførelsen 
ske ved penetrering af huden, hvilket er dokumen-
teret i store afrikanske rovdyr efter kampe. Også ku-
duer menes at være blevet smittede, når de under 
deres fouragering får rifter fra forurenede torne.

Økologiske stressfaktorer kan i synergi påvirke 
arternes sårbarhed og dødelighed. Ressourceman-
gel kan gøre bøflerne mere modtagelige overfor 
sygdommen, og dermed øge dødeligheden. Flere 
bøfler dør under tørker i bøffelflokke med høj udbre-
delse af bovin tuberkulose. Også tilstedeværelsen 
af andre parasitter medfører øget sårbarhed og dø-
delighed overfor bovin tuberkulose. Et sydafrikansk 
studie viste, at bøfler med co-infektioner har en hø-
jere dødelighed. Det kan potentielt blive et problem 
for løver, som i store dele af Sydafrika er inficerede 
med FIV (Feline Immunodeficiency Virus).

Bovin tuberkulose har store 
konsekvenser
Fordi bovin tuberkulose er en zoonotisk sygdom, har 
den også samfundsmæssige konsekvenser. Menne-
sker kan blive smittede respiratorisk ved indånding 
af aerosoler fra inficerede dyr eller ved indtagelse af 
produkter, som råmælk, fra smittede køer. Desuden 
kan mennesker smittes under håndteringen af kød 
fra inficerede individer – både tamdyr og vilde dyr. 
Fordi bovin tuberkulose ligner ”almindelig” tuberku-Lokale farmere og deres kvæg ved diptank, 

Hluhluwe
© Ida Hansen

”Når en løve nedlægger en bøffel, kan den 
bide sig fast i snuden for at tvinge bøflen 
ned. Det skaber direkte kontakt mellem 

de to individers luftveje og muliggør 
effektiv overførelse af bakterier.”
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lose, er det umuligt med sikkerhed at vide, hvor stor 
udbredelsen er i mennesker.

Sygdommen har også økonomiske konsekven-
ser i form af mistede indtægter. Særligt for store 
farmere, som ikke kan sælge kød fra smittede indi-
vider. Lokalbefolkningen beholder som regel deres 
kvæg i længere tid og sender det måske slet ikke til 
slagtning, hvor sygdommen ellers ville blive opda-
get. Uregistrerede omkostninger ved sygdommen 
kan være nedsat mælkeproduktion, en reduktion 
i rekreationsværdien af naturlige ressourcer, og en 

underestimering af M. bovis infektioner i mennesker 
grundet de diagnostiske udfordringer.

De langsigtede økologiske konsekvenser af bo-
vin tuberkulose er endnu uvisse. I værste fald kan 
det ende som med kvægpestepidemien i slutningen 
af 1800-tallet. Her blev antallet af herbivore arter 
voldsomt reduceret og medførte en ændring i ve-
getationen. I løbet af de sidste 100 år har sammen-
sætningen af arter i Krüger Nationalpark ændret sig, 
først faunaen og siden floraen. Man mener, at det 
først er nu at økosystemet er vendt tilbage til det op-

rindelige før kvægpesten hærgede.
Bovin tuberkulose spredes dog længere og læn-

gere mod nord i Krüger Nationalpark. Med sammen-
lægningen med parker i Mozambique og Zimbabwe 
til Great Limpopo Transfrontier Park vil sygdommen 
kunne spredes endnu mere. En spredning af syg-
dommen vil kunne medføre øgende omkostninger 
i form af tab af sårbare arter og udgifter til sygdoms-
kontrol. Som det ser ud nu, er der ingen effektive, 
realistiske forsøg på at stoppe spredningen af bovin 
tuberkulose i det afrikanske dyreliv.

Olifants River, Mpumalanga 
© Ida Hansen FAKTA

Zoonotisk sygdom
Sygdom forårsaget af patogen, der kan overføres mel-
lem dyr og mennesker.

Mycobacterium bovis 
Bakterie, som forårsager bovin tuberkulose i alle hvir-
veldyr. Den er tæt beslægtet med den mere velkendte 
bakterie, Mycobacterium tuberculosis, som medfører 
tuberkulose i mennesker. Bakterien gennemtrænger 
lungevævet i værten, hvor den replikerer sig og danner 
åbne læsioner. Bakterier videreføres via udåndingsluf-
ten. Det kan tage år, før sygdommen sætter sit præg på 
værten. Men i al den tid er det inficerede individ en ef-
fektiv smittekilde.

Primær sygdomsvært
Art, som er i stand til at opretholde en sygdomsinfektion 
i populationen uden behov for tilførsel af smitte. Infek-
tionen er til stede hele tiden. Isolerede sygdomsudbrud 
i populationen vil blive efterfulgt af sygdomsudbrud i 
andre arter. Artens overlevelse ser ikke ud til at blive ne-
gativt påvirket. Afrikanske bøfler (Syncerus caffer) er en 
primær vært i Sydafrika – og nok den vigtigste.

Sekundær sygdomsvært
Art, der er modtagelig for infektion, men ikke er i stand 
til at opretholde sygdommen i populationen uden ved-
varende tilførsel af smitte. Der vil være sporadiske, men 
ikke vedvarende, sygdomsudbrud i populationen. Ar-
tens overlevelse påvirkes negativt af sygdommen, selv-
om graden varierer afhængigt af arten. Løver (Panthera 
leo) er en sekundær vært i Sydafrika.
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Tekst: Ditte Dahl Lisbjerg

Brunsorte prikker, der strækker sig som 
perlerækker mod horisonten gennem et 
langhåret tæppe af solgult græs. De fleste 
kender billederne fra en af Afrikas store tu-
ristattraktioner; den store gnu-vandring 
mellem Tanzania og Kenya. Men hvis no-
gen spurgte til den næststørste migration, 
hvad ville du så svare?

Lidt overraskende, og ret overset, finder man 
Afrikas næststørste pattedyrmigration mellem Etio-
piens syd-vestlige Gambella region og Syd Sudans 
Sudd-wetlands. 

Ikke mange er bekendt med, at her vandrer 
hvert år op imod en million sumpantiloper, kob og 
nilletje, de 1500 km mellem græsgange i frodige, 
grønne marsklandområder på hver side af grænsen 
mellem Etiopien og Syd Sudan.

Et område fuld af liv
Ud over de nævne antiloper er Gambela Nationalpar-
ken i Etiopien også hjemsted for tiang- og roananti-
lope og dertil mindst 3 af de ‘Big Five’: løve, elefant 
og bøffel. Nationalparken udmærker sig også  ved 

The Sudd, - eller Bahr al Jabal / As 
Sudd / Al Sudd, er en af verdens største 

sumpområde - navnet betyder barriere 
på arabisk. Sumpen skabes af den 

Hvide Nil og er det største vådområde 
i Nilbassinet. Sudd blev udpeget til 
RAMSAR Wetland og International 

Importance 5. juni 2006. 
© Earth Snapshot, eosnap.com
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at være udpeget som Important Bird Area, og mere 
end 230 fuglearter er registreret her. 

Området er overvejende fladt og domineret af 
busk- og græsarealer og af sæsonbestemte sum-

blev udpeget, er den aldrig blevet implementeret, 
og de store vildtbestande nyder ikke den store re-
elle beskyttelse. Under Sudan-krigen har flygtninge 
slået sig ned i området, og krigen har medført, at der 

Netop nu er udviklingen i området ved at tage 
fart, og den manglende implementering af national-
parken viser sig at være bekvem for den Etiopiske re-
gering, idet udenlandske firmaer står i kø for at lease 

pområder. Højerelig-
gende arealer er tør klip-
pegrund, og her finder 
man woodland- og sa-
vanne-habitater med de 
karakteristiske høje ter-
mitboer. Omtrent 15% 
af området er skov. 

Gambella National-
parken er med sine 5000 
Km2 Etiopiens største, og 
netop populationerne af 
kob og nilletje sammen 
med en bestand af den 
store træskonæb var ho-
vedårsagen til at man i 
1974 udpegede områ-
det til nationalpark.

En overset 
nationalpark
Den 600 Km til Etiopiens 
hovedstad, Addis Aba-
ba, krigen i Sudan og en 
næsten total mangel på infrastruktur har gjort, at 
nationalparken og den store sumpantilopevandring 
indtil nu har været et næsten ukendt fænomen. 

Selvom det er mere end 35 år siden, at parken 

har været en lettere tilgang til våben, og den tradi-
tionelle jagt med hunde er blevet afløst af egentligt 
krybskytteri med en nedgang i antallet af store byt-
tedyr som f. eks. bøffel til følge.

landet til landbrugspro-
duktion. Størstedelen af 
de 4000 km2 jord, som 
er udloddet til leasing-
kontrakter, ligger inden 
for grænserne af parken, 
som den blev identifice-
ret i 1974. 

Roser, ris og 
rørsukker truer 
parkens, dyrenes 
og vandringens 
fremtid
Indiske og saudiarabiske 
firmaer har allerede ak-
tiviteter i området. Det 
indiske firma Karuturi er 
verdens største produ-
cent af roser, men ifølge 
Karuturis projektansvar-
lige i området, Karmjeet 
Singh Sekhon, er det 

ikke roser, der skal plantes her. Firmaets 15 kæmpe 
John Deere traktorer pløjer 500 ha om dagen, og 
netop nu i juni vil man have plantet blandt andet 
35.000 ha ris og 10 000 ha majs. Næste del af pro-

Vandrende kob, Kobus kob 
© Paul Elkan, Africa Science
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jektet er yderligere 20.000 ha med rørsukker og olie-
palmer. 

Således er den næsten ukendte migration og 
det rige fugleliv havnet midt i udviklingsdilemmaet. 

Den stadigt voksende befolkning på Jorden har 
et voksende behov for mad, og de mest frugtbare 
endnu uopdyrkede egne udgøres ofte af unikke 
stykker natur.  

Koncessionerne vil afskære migrationsruter, og 
vanding af landbrugsarealerne vil dræne vådområ-
der, som sumpantiloperne er afhængige af. Man for-
venter at 50.000 arbejdere vil flytte til området, og 

KOB

Engelsk: White-eared kob
Latin: Kobus kob leucotis

Den ene af tre Kobus kob underarter. 
Bestanden blev i 2007 af Wildlife Con-
servation Society (WCS) anslået til om-
trent 750.000, omend antallet anses for 
nedadgående.

Længde: 125-235 cm
Skulderhøjde: 70-100 cm
Vægt: 80-100 Kg

IUCN status: Least Concern (LC):
http://www.iucnredlist.org/apps/red-
list/details/11042/0

Her den nærmeste slægtning 
til kob; Kobus kob thomasi. 
Både kob og nilletje hører til 
sumpantiloperne (Reduncinae). 
Mens kob er den mest 
almindelige antilope i vest- og 
centralafrika, kendes nilletjen 
kun fra sumpene omkring 
Nilens bifloder.
© Wikimedia 

”Gambella nationalparken 
er udpeget som 

Important Bird Area.”
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FUGLELIVET

Uddrag af fuglelisten fra Gambella National Park

Shoebill (Balaeniceps rex)
Red-throated Bee-eater (Merops bulocki)
Red-pate Cisticola (Cisticola ruficeps)
Foxy Cisticola (Cisticola troglodytes)
Senegal Eremomela (Eremomela pusilla)
Gambaga Flycatcher (Muscicapa gambagae)
Chestnut-crowned Sparrow-weaver (Plocepasser superciliosus)
Bush Petronia (Petronia dentata)
Red-winged Pytilia (Pytilia phoenicoptera)
Black-throated Firefinch (Lagonosticta larvata)
Black-rumped Waxbill (Estrilda troglodytes)
Long-tailed Paradise-whydah (Vidua interjecta)

Link til Gambela national park fra Birdlife int.
http://www.birdlife.org/datazone/sitefactsheet.php?id=6276

med dem kommer handlende, infrastruktur og frag-
mentering af et stykke natur, der ind til nu har været 
næsten ukendt.

Det, der ærgrer lokale naturbevarelsesorganisa-
tioner er, at man er gået i gang uden at undersøge 
mulighederne for at udvikle turismen i området. Si-
tuationen i Gambella er desværre den, at naturområ-
derne ikke har nogen juridisk status, der sikrer dem 
imod omlægning til produktion. 

Se videoen ”Gambella’s Hidden Treasure” fra www.the-
waterchannel.tv om Gambella nationalparks dyreliv 
og den store migration. Klik her!

NILLETJE

Engelsk: Nile lechwe
Latin: Kobus megaceros

Findes kun i Sudan og Etiopien med størst koncentra-
tion i Sudd regionen. Arten er listet som truet, EN, da 
populationen er gået ned med mere end 50% hoved-
sagligt som følge af menneskelige aktiviteter. 

Længde: 125-235 cm
Skulderhøjde: 70-136 cm
Vægt: 50-300 Kg

IUCN status: Endangered (EN):
http://w w w.iucnredl ist.org/apps/redl ist/de -
tails/11034/0

”Det ærger 
naturorganisationer, 

at man ikke har 
forsøgt at udvikle 

turismen.”

Kobus megaceros, 
Prag Zoo.
© Karelj, Wikimedia

http://www.birdlife.org/datazone/sitefactsheet.php?id=6276
http://www.zoologiskselskab.dk/nyheder/afrikasnaeststoerstemigration
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/11034/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/11034/0
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Tekst & foto: Louise Holst Hemmingsen Fotofælder på arbejde
Dansk Zoologisk Selskab har i øjeblikket tre fotofæl-
der i Rumænien. De flyttes rundt mellem landbrugs-
arealer og skove i Rumænien for at hjælpe med re-
gistreringen af de større dyr, der lever i områderne. 
Arealerne er ejet af Ingleby, som er en verdensom-
spændende gruppe af familiebrug. Navnet “Ingleby” 
betyder “engelsk landsby” på oldnordisk, og det af-
spejler virksomhedens anglo-skandinaviske rødder.

 
Agri-business med omtanke
Hver Ingleby farm er unik men alle forenes af en fæl-
les vision. Farmene drives som selvstændige og lo-
kalt relevante landbrug, der samtidig med at være 
en god forretning, kærer sig for mennesker og natu-
ren. Miljømæssigt betyder dette, at Ingleby arbejder 

Rumænien

”På Inglebys arealer i 
Rumænien har medarbejderne 

registreret store pattedyr, 
som hjorte, vildsvin, ulve 

og bjørne.”

Rådyr, Capreolus capreolus, 
første pattedyr fanget i foto-
fælden på et landbrugsareal 
syd for Sipet i Rumænien
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på at spare på ressourcerne, minimere påvirkning på 
og fremme naturlige økosystemer. En sund økologi 
er grundlaget for en sund økonomi. Som forvaltere 
af miljøet, bruger Ingleby de tilgængelige kompe-
tencer til at udvikle nye metoder og teknologier, der 
gør dyrkningen bedst mulig for naturen.

Rumænien har en rig tradition for landbrug og 
har noget af Europas bedste landbrugsjord. Jorden i 
Rumænien er af høj kvalitet, selvom den blev noget 
forarmet under den kommunistiske æra. Der findes 
dog stadig et godt potentiale for bæredygtig udnyt-
telse, da den frugtbare jord og klimaet gør landet 
velegnet til mange former for landbrug. Ingleby ejer 
tre gårde med tilhørende landbrugsarealer i midt-
vest Rumænien, samlet på lidt over 8000 ha. I Rumæ-
nien, cirka 100 kilometer nordvest for Bukarest, ejer 

Ingleby desuden ca. 5500 ha skov.
Rumænien har ikke haft så hurtigt en udvikling 

af landbruget som Vesteuropa, men det langsomme 
tempo for forandring har været positivt for dyreli-
vet. Arter, der er faldet i antal eller er uddøde lokalt 
i andre dele af Europa, trives stadig i Rumænien. 

Monitering af den omgivende natur
For at sikre en bæredygtig drift, som også inkluderer 
bæredygtighed for det omgivende dyreliv, har Ing-
leby påbegyndt miljømonitering. I starten er der stor 
vægt på at opstarte moniteringen af fuglelivet for 
at undersøge, hvilke arter der yngler hvor. I foråret 
2011 er det meningen, at der skal laves en oversigt af 
arter og habitater samt defineres metoder for under-
søgelser af dyrelivet. På Inglebys arealer i Rumænien 

har medarbejderne registreret store pattedyr, som 
hjorte, vildsvin, ulve og bjørne. Fotofælderne skal 
hjælpe til at få større viden om pattedyrbestandene, 
så man kan sikre sig at dyrkningen ikke skader dyre-
livet.

Indtil videre er der registreret over 40 arter af 
fugle på landbrugsarealerne, hvilket dog kun svarer 
til ca 10% af de registrerede arter i Rumænien. Fo-
tofælderne har indtil videre kun fanget rådyr; men 
denne del af undersøgelsen er stadig i pilot-fasen, 
så forhåbentlig kommer der flere arter i fælderne - 
mere om det i næste udgave af Habitat.

Bjørnespor!

Skribenten, Louise Holst Hemmingsen, er projekt-
ansat biolog for Ingleby Farms and Forests og 

fagmedlem af Dansk Zoologisk Selskab.

Læs opfølgning i næste 
nummer af HABITAT!
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Meld dig ind i dag 
- helt gratis!
Er du endnu ikke medlem af DZS? Så gå ikke glip 
af denne chance: Netop nu kan du få et gratis 
medlemskab for resten af året (til 1. marts 2012) 
ved indmeldelse i perioden 1/6 - 1/9 2011.
For indmeldelse følg dette link: 
www.zoologiskselskab.dk/bliv-medlem

Medlem af DZS?
Hverv medlemmer 
- og vind en præmie!
Er du medlem af DZS? Så har din familie, venner 
og bekendte nu chancen for at hjælpe dig vinde 
en t-shirt med DZS logo! 

Gør en god gerning
- giv et medlemskab
Vil du gerne give en personlig gave, med både 
hjertet og hjernen? Så giv et medlemskab til 
Dansk Zoologisk Selskab.  Et almindeligt kontin-
gent for medlemsskabet koster 100kr pr. år, og du 
kan frit vælge, hvor mange års medlemskab ga-
vebeviset skal gælde for. Indsæt det fulde beløb 
(antal års medlemskab X 100,-) + 20,- i gebyr på  
Reg.nr. 3123 Kontonr. 3123241312. Husk at no-
tere dit navn samt ”gavebevis” i tekstfeltet ved 
overførselen. 
Send derefter en mail til info@zoologiskselskab.dk 
med oplysning om modtagers navn samt hvilken 
adresse gavebeviset skal sendes til.

Bliv medlem
www.zoologiskselskab.dk/bliv-medlem

De skal blot blive medlem af 
DZS. For hvert medlem, du 

blive en aktiv støtte 
for vores arbejde for  

hjælpe dig vinde - de vil 
samtidig, ligesom du, 

Ved at oprette sig som 
medlem vil de ikke blot 

bet til hele din familie og 
vennekreds.

t-shirt. Så det kan  godt be-
tale sig at sprede budska-

hverver, får du ét lod i puljen 
i konkurrencen om en DZS 

bevarelsen af verdens 
vilde dyr. Hvis de melder sig ind i 

perioden 1/6 - 1/9 2011 kan de tilmed få medlem-
skabet gratis indtil 1/3 2012! Ved indmeldelse skal 
de blot skrive dit fulde navn i kommentarfeltet i 
medlemsinfo-formularen. Vinderen trækkes 1/9 
2011 og får besked snarest derefter pr. mail.

Netop nu
Bliv medlem 

- helt gratis!

Ved medlemskaber oprettet i 
perioden 1/6-1/9 2011 er 

medlemskabet gratis indtil 
1/3 2012.

Hverv 

- og vind!

http://www.zoologiskselskab.dk/bliv-medlem
http://www.zoologiskselskab.dk/bliv-medlem


Habitat # 3/juni 2011

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 vores møder. Vi modtager 
meget gerne tilbagemeldinger, posi-
tive som negative.

Husk at hjemmesiden, www.zoo-
logiskselskab.dk, løbende opdateres 
med nyheder, baggrundshistorier og 
arrangementer. 
Meld dig også ind i vores facebook 
gruppe, så du let kan følge med i vores 
nyheder og arrangementer. Klik her!

Kom i godt selskab!

NB. Alle artikler er som 
udgangspunkt udtryk for 
forfatterens holdning, ikke 
nødvendigvis Selskabets.
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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 verdens 
truede dyr og deres levesteder.

Med Vild Hilsen, 

Har du en VILD historie?
Så få den med i næste nummer af HABITAT! 
Historierne skal handle om dyr, naturoplevel-
ser eller -bevarelse og må max fylde 1500 ord, 
men gerne mindre. Send os din idé, udkast el-
ler færdige artikel, og vi giver gerne feedback. 
Næste nummer (#4) udkommer til december 
2011. Din artikel og billeder skal være os i 
hænde senest 25/10, men meget gerne før. 
Send det til red@zoologiskselskab.dk.

http://www.zoologiskselskab.dk
http://www.zoologiskselskab.dk
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_7720519962&ap=1
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_7720519962&ap=1

