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Sommerferien	er	tid	til	at	læse	og	opleve.	Begge	dele	kan	udleves	i	dette	
sommernummer	af	HABITAT,	hvor	vi	bl.a.	besøger	verdens	største	varan	
på	Komodo-øerne	og	giver	et	indblik	i	varanernes	verden,	biologi	og	de	
udfordringer,	der	er	i	at	bo	tæt	på	de	store	øgler.	Hvis	ikke	det	var	for	
turisternes	interesse	for	at	opleve	komodovaranerne,	er	det	ikke	sikkert,	
de	ville	findes	endnu.	

Faktisk	er	turisme	mange	steder	en	af	de	vigtige	grunde	til,	at	det	kan	
betale	sig	for	lokalsamfund	af	bevare	dyrearter.	Men	turismen	er	også	et	
to-ægget	sværd;	langt	fra	al	turisme	foregår	på	en	måde,	der	sikrer,	at	
turister	i	generationer	fremover	kan	få	samme	oplevelse	af	f.eks.	koralrev	
eller	savanne	som	i	dag.	Turismen	slider	på	på	miljøet,	og	turisterne	efter-
lader	meget	ofte	mere	end	bare	fodspor.	

Derfor	er	bæredygtighed	blevet	et	tema,	som	rejsebranchen	er	begyndt	
at	arbejde	mere	struktureret	med.	I	Danmark	er	rejsebureauet	‘Kipling	
Travel’	nu	certificeret	under	bæredygtighedsprogrammet	TravelLife.	Denne	
milepæl	i	dansk	turisme	og	selve	certificeringsprogrammet	kan	du	læse	
mere	om	i	to	artikler	i	dette	nummer.	

Desuden	kan	du	læse	om,	hvordan	en	af	verdens	mest	sjældne	havfugle	
er	på	vej	tilbage	fra	at	være	troet	uddød.	Tæt	på	uddød	var	også	klokke-
frøen,	som	efter	et	vellykket	zoo-projekt	nu	igen	trives	i	naturen.	Det	
samme	kan	man	ikke	sige	om	hverken	tigere	eller	søkøer,	begge	arter	
som	også	du	kan	læse	mere	om	på	de	følgende	sider.	

Som	Jordens	befolkning	vokser,	kommer	vi	tættere	på	vilde	arter.	Et	sam-
liv	der	ikke	altid	er	ren	idyl.	Emnet	konflikter	med	vilde	dyr	har	vi	tidligere	
haft	oppe	i	forbindelse	med	løver	i	Kenya,	og	herhjemme	har	vi	vores	egen	
udgave	af	problematikken,	efter	at	ulvebestanden	er	etableret.	Vi	bringer	
derfor	en	reportage	fra	Ulve-mødet	i	Holstebro.	

Endeligt	har	vi	en	artikel	om	den	danske	Ekspedition	Plastik,	der	skal	hjælpe		
med	til	at	kaste	lys	over	plastikforurening	i	havet	og	problemets	omfang.	

God læselyst. 

HABITAT JULI 2015

http://dzs.dk/
mailto:red%40dzs.dk?subject=
mailto:tsejthen%40gmail.com?subject=
http://www.dzs.dk/medlem
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VI ARBEJDER FOR EN FARVERIG FREMTID

Dansk Zoologisk Selskab (DZS) er en demokratisk og fag- 
ligt funderet organisation med fast fokus på bevarelse af  
vildtlevende dyr og deres levesteder i områder, hvor naturen 
er under særligt stort pres.

Selskabets faglige fundament består af personer med viden  
om zoologi, makroøkologi,adfærdbiolog, geografi og natur- 
forvaltning. Foruden vores fagmedlemmer tæller selskabet  
også støttemedlemmer, der ønsker at slutte op om forening- 
ens arbejde. Selskabet drives af en frivillig indsats fra vores 
 engagerede medlemmer. 

Siden foreningens start i 2004 har DZS haft fokus på at for- 
midle emner inden for dyreliv, biodiversitet og naturbevarelse 
gennem vores hjemmeside, Facebook og magasinet Habitat.  
Fra tid til anden afholder vi arrangementer. 

Dansk Zoologisk Selskab (DZS) er en demokratisk og fagligt funderet 
organisation med fast fokus på bevarelse af vildtlevende dyr og deres 

levesteder i områder, hvor naturen er under særligt stort pres.

Vi er også med i felten og bidrager selv til at øge viden for 
naturens bevarelse. I 2007 udførte DZS Kipini-ekspeditionen  
med kortlægning af den biologiske mangfoldighed i Witu-
skoven i Kenya, mens vi også bakker op om Mara Lion 
Project ved Masai Mara reservatet i Kenya.

Vi byder nye medlemmer meget velkomne i DZS.

Sponsorater og andre bidrag til foreningens arbejde vil 
blive modtaget med stor værdsættelse og tak. Kontakt 
os, hvis du eller dit firma ønsker at donere penge til 
foreningen.

Læs meget mere og meld dig ind på vores hjemmeside 

www.dzs.dk eller kontakt os på info@dzs.dk 

...og følg os på Facebook og linkedin
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Bølgernes klukken mod skibets skrog river mig ud 
af drømmen. En let vuggen bekræfter at vi stadig 
er på skibet. Lyset titter frem gennem disen, og et  
skue af  fantastiske formationer med King Kong- 
eller Jurassic Park-look skyder frem. Forsøger at 
ignorere kaffegrumsen fra dagens første kaffe-
kop lavet på lunkent vand fra i går.

Vi	er	ved	øen	Rinca	i	den	østlige	del	af	Indonesien.		
I	går	passerede	vi	Wallace’s	linje,	skillelinjen	imel-	
lem	to	evolutionære	verdener.	Hvilket	betyder,	
at	artsrigdommen	ændrer	sig,	sådan	at	arterne	
mere	ligner	australske	dyrearter,	og	antallet	af	
arter,	som	ses	i	det	øvrige	Asien,	falder.

Snart	skyder	fløjlsagtige	formationer	og	bakker	op.		
Komodo	ligger	lige	frem	for	forstavnen	af	vores	
lille	skib.

Inden	længe	tager	vi	fra	borde	for	at	lede	efter	
Verdens	største	nulevende	øgle,	Komodovaranen	
(Varanus komodensis).	De	sidste	populationer	af	
komodovaraner	lever	her	i	denne	isolerede	del	
af	Indonesien.	Komodovaranen,	efterkommere	af	
en	kæmpevaran	som	tidligere	var	udbredt	over	
store	dele	af	øgruppen,	lever	i	isolerede	lommer		
på	fem	af	øerne,	Komodo,	Rinca,	Flores,	Padar	og		
Gili	Motang.	Side	om	side	med	lokalbefolkningen	
på	godt	og	ondt.

I	dag	er	komodovaranen	et	ikon	på	naturbevarelse	
og	en	magnet	for	TV-	og	filmfolk,	rygsækrejsende,	
eventyrere	og	almindelige	mere	mondæne	turister,	
som	alle	ønsker	at	stå	ansigt	til	ansigt	med	dette,		
på	samme	tid	frygtindgydende	og	fascinerende,	
fortidslevn.

KOMODOVARANENE - VERDENS STØRSTE ØGLE
Komodovaranerne	regnes	for	verdens	ældste	kryb-	
dyr,	de	har	sammen	med	skildpadder	og	krokodiller		

KOMODOVARANERNES 
VERDEN Tekst: Michael O. Jørgensen, zoofaglig konsulent, Bio/Zoo Information

Fotos: Michael O. Jørgensen, Chester Zoo: Gerado Garcia og Matt Cook

	Komodovaran. Foto: Michael O. Jørgensen
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"KOMODOVARANERNE REGNES FOR VERDENS ÆLDSTE 
KRYBDYR, OG DE HAR SAMMEN MED SKILDPADDER OG  
KROKODILLER OPLEVET DE STORE DINOSAURERS TID."
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	Det smukke 
øhav omkring 
Komodo øen

	Efterladte 
redehuller fra 
Torresbuskhønen, 
overtages af 
Komodvaran-
hunnen.
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oplevet	og	de	store	dinosaurers	tid.	Komodo-	
varanen	bliver	for	hannernes	vedkommende	knap	
3	meter	lange	og	kan	veje	op	imod	90	kg,	hunner-	
ne	lidt	mindre.	Komodovaranerne	ernærer	sig	ved		
at	æde	såvel	mindre	invertebrater,	fugle,	fisk	og	
småpattedyr,	som	større	byttedyr	som	hjorte,	
vildsvin,	bøfler	m.fl.	Men	ådsler	udgør	også	en	stor		
del	af	varanernes	føde,	afhængig	af	fødegrund-
laget	på	de	øer	de	lever	på.	Komodovaranerne	
tager	derudover	undtagelsesvis	husdyr	i	de	om	
råder,	hvor	de	og	mennesker	lever	i	sameksistens.	

Hunnerne	lægger	op	til	20	æg	i	en	rede,	som	
graves	i	jorden,	ofte	overtager	de	gamle	reder	fra		
Torresbuskhønen	(Megapodius reinvardt reinvardt)	
en	primitiv	hønsefugl,	som	laver	store	reder	af	
plantemateriale	og	jord.	Varmen		
fra	nedbrydelsen	af	materialet	
hjælper	til	med	udrugningen	af	
æggene	-	et	primitivt	alternativ	
til	den	udrugning	vi	kender	fra	
andre	fugle.	Brugen	af	disse	
gamle	reder	letter	gravearbej-	
det	for	hunnen	væsentligt,	da	
de	forladte	reder	er	lette	at	
grave	ud.	Reden	vogtes	mod	
prædatorer	som	andre	varaner,	
aber	m.fl.	Ungerne	klækkes	hen	
på	vinteren	efter	ca.	8	måneder	og	lever	deres		
første	år	i	træer.	Her	kan	de	være	i	fred	for	andre	
varaner,	dog	kannibaliserer	de	på	hinanden.	
Ungerne	lever	af	insekter,	smågnavere	og	øgler.	

Specielt	de	store	Talipotpalmer	(Corypha utan)	udgør
gode	opvækstbaser	for	de	nyklækkede	varaner.		
Det	bløde	ved	gør	det	muligt	for	varanerne,	at	lave	
passende	opholds-	og	sovehuller	i	palmerne.

Når	ungerne	er	et	par	år	gamle,	begynder	de	at	
færdes	frit	i	underskoven	og	på	de	græsklædte	
bakker,	hvilket	øger	muligheden	for	at	finde	andre	
fødeemner.	Varanerne	er	kønsmodne	når	de	er	
3–5	år	gamle.	Hannerne	bliver	som	nævnt	noget	
større	end	hunnerne,	og	oftest	kæmper	flere	
hanner	om	hunnernes	gunst.	Tvekampe,	hvor	han-	
nerne	står	på	bagbenene	og	prøver	grænser	og	
kræfter,	sker	oftest	lige	før	og	under	parringstiden		
hen	på	sommeren.	Uden	for	yngletiden	er	han-
nerne	rimeligt	tolerante	overfor	hinanden.

Der	har	igennem	de	seneste	år	været	eksempler		
på	partenogenese	-	unger	af	ubefrugtede	æg,	
eller	jomfrufødsel	-	hos	varaner	i	fangenskab.	I		
2007	havde	London	Zoo	og	Chester	Zoo	jomfru-	
fødsel	hos	hver	deres	hunvaran.	Det	samme	gen-	
tog	sig	i	2008	i	Kansas	City	Oklahoma	Zoo.		
Muligheden	for	jomfrufødsel	menes	at	have	be-	
tydning	for	artens	mulighed	for	at	sprede	sig		

geografisk,	hvis	f.	eks	en	hun	isoleres	fra	andre		
varaner	eller	kommer	i	land	på	en	ø	uden	andre	
komodovaraner.

SOFISTIKERET FOURAGERINGSADFÆRD 
- GIFT OG BAKTERIER
Komodovaraner	kan,	takket	være	en	veludviklet	
lugtesans,	med	en	avanceret	og	domineret	brug		
af	Jacobsens	organ,	lugte	byttedyr,	blod	og	ådsler		
på	mange	kilometers	afstand.	Den	bruger,	som	
slanger,	og	andre	arter	af	varaner,	tungen	til	at		
bringe	duftstoffer	i	kontakt	med	Jacobsens	organ.	
Man	har	fundet	ud	af,	at	komodovaranernes	spyt	
indeholder	store	mængder	af	bakterier	som	f.	eks		
colibakterier,	Providencia-bakterier	og	Stafylo-

kokker.	Helt	op	til	50	forskel-	
lige	bakterier	har	man	fundet		
i	munden	på	vilde	komodova-	
raner.	Tidligere	var	mange	af	
den	opfattelse,	at	bakterierne		
dannedes,	fordi	varanerne	havde	
store	mængder	af	foderrester	i	
munden	efter	måltiderne.	Men	
observationer	i	naturen,	har	vist		
at	det	ikke	er	korrekt.		
Varanerne	renser	munden	med		
tungen	og	ved	at	tygge	på	plan-	
temateriale	efter	indtagelse	af	

store	byttedyr	og	ådsler,	så	bakterie-dannelsen	
er	indtil	videre	en	gåde.	I	fangenskab	finder	man		
langt	færre	bakterier	i	munden	på	varanerne.	
Det	er	stadig	et	mysterium,	hvordan	varanerne	
selv	kan	leve	med	så	høje	bakterietal	i	mundhulen.		
Bakterierne	menes	at	blive	brugt	til	at	inficere	
større	byttedyr	som	vildsvin,	hjorte	og	navnlig	
bøfler.	

Flere	forskellige	toksiske	stoffer	er	blevet	isol-	
eret	i	deres	saliva,	hvilket	gør	bid	fra	komodo-	
varaner	giftigt.	Desuden	har	de,	som	mange	
andre	ugiftige	krybdyr,	rester	af	primitive	gift-	
kirtler.	Effekten	og	funktionen	af	giften	og	an-	
vendelsen	i	forhold	til	nedlæggelse	af	byttedyr	
diskuteres	fortsat.	Nogle	mener,	at	giften	er	et	
levn	fra	fortiden,	og	at	den	ikke	har	nogen	nævne-	
værdig	funktion	i	forhold	til	bytte,	men	det	er	der		
meget	delte	meninger	om.	Komodovaranerne	
producerer	i	hvert	fald	toksiske	proteiner,	som	
er	identiske	med	de	toksiske	proteiner	som	
findes	i	visse	former	for	gift	fra	f.	eks	kobra

PÅ KOLLISIONSKURS MED VARANER
Der	findes	utallige	sager	med	konflikter	med	
komodovaraner.	At	leve	side	om	side	med	et	
større	opportunistisk	rovdyr,	skaber	en	del	infra-	
struktur	problemer	og	usikkerhed.	Varanerne	går	

"KOMODOVARANERNE 
ERNÆRER SIG VED AT  
ÆDE SÅVEL MINDRE  
INVERTEBRATER, FUGLE,  
FISK OG SMÅPATTEDYR,  
SOM STØRRE BYTTEDYR  
SOM HJORTE, VILDSVIN,  
BØFLER M.FL."
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af	og	til	ind	i	eller	igennem	landsbyerne,	hvilket	
har	ført	til	konflikter	med	angreb,	tab	af	husdyr	
og	opgravning	af	begravede	mennesker.	

Varanerne	bliver	ofte	tiltrukket	af	fiskelugten	fra	
landsbyerne,	når	der	landes,	renses	eller	tørres	
fisk.	Desuden	tager	varanerne	undtagelsesvis	
geder	og	høns.	Direkte	angreb	på	mennesker	er		
sjældne,	men	det	sker.	Sidste	tilfælde	var	en	
dreng,	som	blev	overfaldet	efter	at	have	hånd-	
teret	og	renset	blæksprutter	på	Komodoøen,	for		
10	år	siden.	Varaner	betyder	en	del	for	de	lokale	
samfund	i	området.	De	lokale	på	f.	eks	øen	Ko-	
modo	mener,	at	de	er	i	slægtskab	med	varanerne,	
hvilket	giver	en	gensidig	forståelse	dyr	og	men-	
neske	imellem.	Desuden	mener	de,	at	årsagen	til	
at	man	på	Rinca	har	betydeligt	flere	konflikter		
skyldes	antallet	af	tilflyttere	til	øerne,	og	den	
manglende	medfødte	harmoni	med	Oraen,	som	
de	lokale	kalder	komodovaranen.	Historien	for-	
tæller,	at	der	på	øen	Komodo	fandtes	en	prins-
esse,	Putri	Naga,	som	fødte	to	børn,	hvoraf	det	
ene	var	en	varan.	Ifølge	myten	betød	dette,	at	
begge	parter	(varaner	og	mennesker)	fremover	
og	for	altid	skulle	leve	i	sameksistens,	respek-	
tere	og	ære	hinanden.	Men	ulykker	er	som	sagt		
sket	og	er	fortsat	en	risiko,	hvilket	man	er	meget		
opmærksom	på	i	landsbyerne	på	de	øer,	hvor	
komodovaranerne	lever.

På	turistsiden	findes	der	kun	få	dokumenterede	
tilfælde	af	ulykker	forårsaget	af	komodovaran.	
Den	schweiziske	Baron	Rudolf	von	Redding	mist-
ede	livet	på	Komodo	i	1974,	formodentligt	dræbt	
og	ædt	af	komodovaraner,	ligeledes	mistede	en		
fransk	turist	livet	i	1986	og	tysk	turist	livet	i	1989.		
Der	er	ingen	tvivl	om,	at	de	store	dyr	skal	omgås		
med	respekt	og	forsigtighed.

TRUSLER MOD ARTEN
Der	bor	ca.	16.900	mennesker	i	områderne	om-	
kring	Komodo	Nationalparken,	hvor	komodovaran-	
erne	lever.	I	selve	nationalparkens	område	regner		
man	med,	at	der	bor	lidt	over	3.000	mennesker,	

1: Fisker landsby i Rinca

2: Forsigtighed når der håndteres madvarer på øerne.  
 Varanerne reagerer usædvanligt hurigt, hvis der er f.eks  
 fisk i nærheden.

3: Skolen i landsbyen er indhegnet for at hindre varaneren  
 i at gå ind på skoleområdet.

4: Mangroven - et sårbart miljø som nyder godt af beskyttelsen 
 i Komodo nationalparken

5: Koralrevene nyder også godt af bevarelsen og beskytteslen  
 af området.

1

2

3



UDGAVE 11 / 201511 Habitat

fordelt	på	de	små	fiskerlandsbyer	som	f.eks	
Kampung	Komodo,	Kampung	Rinca	og	Kerora.	
Dette	giver	nogle	udfordringer	for	både	miljøet	
og	komodovaranerne	levesteder.	Infrastrukturen	
til	renovation	er	mange	steder	meget	dårlig.	Des-	
uden	er	jagt	på	hjorte,	som	er	en	del	af	komodo-
varanens	fødegrundlag,	problematisk.	I	forhold	til		
mangrove	og	koralrev,	eksisterer	problemer	med		
klimaforandringer,	gift-fiskeri,	ødelæggelse	af		
revene	og	forurening	fra	den	stigende	skibstrafik.

TURISME OPTIMERING  OG JUSTERING  
– ET BIDRAG TIL BEVARELSEN
Tidligere	var	det	normalt	at	man	på	vej	til	Komodo		
købte	en	ged	i	en	af	de	lokale	landsbyer	for	at	
lokke	varanerne	frem.	Geden	blev	aflivet	og	op-	
hængt	i	et	tov,	hvorefter	varanerne	væltede	frem	
fra	buskadset.	Metoden	viste	sig	dog	at	være		
problematisk,	idet	dyrene	blev	mere	vant	til	
mennesker,	og	forventningsfulde,	hvilket	gav	
problemer	i	forhold	til	sikkerheden.	Desuden	på-	
virker	fodring	dyrenes	naturlige	adfærd	og	væn-	
ner	varanerne	til	at	æde	de	dyr,	som	de	lokale	
godt	vil	have	for	sig	selv.	Derfor	foregår	besøg-	
ene	på	øerne	i	dag	efter	moderne	principper.	
Med	kontrolleret	turisme	i	selve	de	udpegede	
nationalparker.	Guide	pligt	til	alle	områder,	hvil-	
ket	naturligvis	betyder,	at	turistattraktionen	er	
meget	mere	strømlinet.	

Komodo	Nationalpark	fik	status	som	nationalpark	
i	1980.	Nationalparken	er	den	største	attraktion	i		
området	og	genererer	millioner	af	dollars	til	park-	
administrationen.	Desuden	giver	parken	job	til	et		
utal	af	rangere,	og	skaber	desuden	økonomisk	
grundlag	for	turoperatører	og	personale	på	både.	
Samtidig	giver	det	en	lille	indkomst	til	leveran-	
dører	af	fødevarer	og	souvenirs.	Nationalparken	
omfatter	flere	af	øerne	og	Komodo	Nationalpark-
en	blev	udpeget	som	World	Heritage	Site,	samt	
UNESCO	Man	and	Biosphere	Reserve	i	1991.	

Parkens	administration	har	sørget	for,	at	sikkerhed-	

"DEN SCHWEIZISKE BARON RUDOLF VON REDDING  
MIST EDE LIVET PÅ KOMODO I 1974, FORMODENTLIGT 

DRÆBT OG ÆDT AF KOMODOVARANER [...]. DER ER  
INGEN TVIVL OM, AT DE STORE DYR SKAL OMGÅS  

MED RESPEKT OG FORSIGTIGHED."

5

4
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"NATIONALPARKEN OMFATTER FLERE  
AF ØERNE OG KOMODO NATIONAL- 
PARK EN BLEV UDPEGET SOM WORLD 
HERITAGE SITE, SAMT UNESCO MAN 
AND BIOSPHERE RESERVE I 1991."

2

3

1
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1: Veluddannede og dedikerede guider sørger for sikkerhed  
 og information til turisterne i nationalparken. 

2: Komodoen anvender tungen og Jakobsens organ som et  
 ekstra sanseorgan.

3: Patruljering. 

4: Makak (Macaca fascicularis) - et af komodovaranernes 
 byttedyr. 

5: Et liv bag hegn - rangerne beskytter sig i området.

6: Komodo varan fra den Europæiske zooorganisation EAZA  
 (EEP), her fra Barcelona Zoo.

4 5

6
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en	for	øernes	lokalbefolkning	er	blevet	optimeret,	
blandt	andet	er	der	lavet	mure	rundt	om	skolerne,		
sikring	af	kirkegården	osv.	for	at	forhindre	kon-	
flikter	mellem	varaner	og	lokale.

Samtidig	er	turistaktiviteterne	med	til	at	bevare		
andre	dele	af	det	sarte	økosystem	på	øerne,	
blandt	er	koralrev-	og	mangrove-beskyttelse	en	
del	af	projektet.	Desuden	er	komodovaranerne	
ambassadører	for	andre	arters	anerkendelse	og	
beskyttelse.

VARANBEVARELSE LOKALT OG GLOBALT
Komodovaranerne	er	fredet	og	beskyttet	i	de	fire	
populationer	i	Indonesien.	Man	estimerer,	at	der		
findes	ca.	6.000	komodovaraner	i	naturen.	Uden-	
for	varanernes	naturlige	levested	er	arten	inklu-	
deret	i	flere	avlsprogrammer	i	zoologiske	organi-
sationer	i	USA,	Australien,	Asien	og	Europa.		
Komodovaraner	er	blevet	fanget	og	holdt	igennem	
mange	år	i	zoologiske	haver	og	blandt	liebhavere		
rundt	om	i	Verden.	Københavns	Zoologiske	Have		
havde	et	individ	i	udstillingen,	i	det	gamle	rovdyr-	
hus,	som	blev	leveret	af	spille-	og	dokumentar-	
film-pioneren	og	eventyreren	Poul	Fejos,	som	i		
1937	havde	fået	tilladelse	af	den	hollandske	rege-	
ring	til	at	fange	og	udføre	to	individer	af	komodo-	
varanen.	Det	andet	individ	kom	til	Stockholm	Zoo.		
Varanen	i	Zoo	levede	desværre	ikke	ret	længe.	

I	Europa	er	det	den	europæiske	zoo	organisation		
European	Association	of	Zoos	and	Aquaria,	EAZA,	
som	står	for	avlsprogrammet.	Der	holdes	ca.	200		
varaner	i	fangenskab	i	45	zoolo-	

giske	haver	i	USA,	Australien,		
Indonesien	og	Europa.	Al	hold	og		
avl	af	komodovaraner	adminis-
treres	centralt,	sådan	at	kun		
faciliteter	med	egnede	forhold	
og	forvaltning	får	lov	til	at	holde		
varanerne.	Desuden	administre-	
res	de	enkelte	dyr	på	individ-	
niveau,	så	populationen	holdes	
så	ren	og	varieret	rent	genetisk	
som	muligt.	

Desuden	står	EAZA	bag	et	fælles		
forsknings-	og	bevarelsesprojekt	
på	Flores,	Wae	Wuul	Nature	
Reserve.	Et	forskningspro-
jekt	som	skal	give	viden	til	

forvaltningen	af	de	vilde	populationer	såvel	
som	populationen	i	fangenskab.	Alle	deltagere	i	
avlsprojektet	bidrager	øko-	
nomisk	til	projektet,	hvilket	er	en	af	betingelser	
for	deltagelse	i	programmet.	Der	foregår	tillige	
løbende	forskningsprojekter	som	en	del	af	avls-	
projektet,	blandt	andet	i	fysiologi,	termoregulering,		
stofskifte,	vækst	og	DNA.	Avlskoordinatoren	er	
sammen	med	den	faglige	komite	(TAG	–	Taxon	
Advisory	Group)	ansvarlig	for,	at	pasningsvejled-	
ningen	og	forvaltningsplanen	holder	tiden,	ajour-
føres	og	implementeres.	Der	er	strenge	krav	til	
fysiske	rammer	(såvel	kvantitet	som	kvalitet),	
fodring,	berigelse	og	træning	som	er	nødvendig	
for,	at	dyrene	kan	monitoreres,	og	man	kan	opnå	
en	sikker	arbejdsgang	med	voksne	individer.

De	første	opdræt	uden	for	Indonesien	fandt	sted		
i	Smithsonian	National	Zoological	Park,	USA	i	1992,	
og	første	europæiske	opdræt	i		2001	i	Reptilandia		
på	Gran	Canarie	øerne.	Siden	er	avlsarbejdet	
blevet	så	stor	en	succes,	at	der	ligefrem	er	over-	
skud	af	dyr	i	forhold	til	egnede	zoologiske	haver.	
Det	betyder,	at	en	række	mindre	men	specialis-	
erede	institutioner	i	Europa,	blandt	andet	Terra-	
riet	Vissenbjerg	i	Danmark,	har	fået	mulighed	
for	at	blive	godkendt	til	hold	af	unge	individer.	I	
Skandinavien	holdes	komodovaraner	i	tre	zoo-	
logiske	haver,	Eskilstuna	Djurpark	i	Sverige	og	
Randers	Regnskov	og	Terrariet	Vissenbjerg	i	
Danmark	-	alle	er	en	del	af	EAZA	avlsprogrammet.

: Forskere og rangere fra EAZAs 
 feltprojekt på Flores i Wae Wuul  
 Naturreservatet vejer vild  
 komodo varan.  
 Foto: Matt Cook/Chester Zoo
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REJSETIP: VEJEN TIL DRAGENDE OPLEVELSER PÅ KOMODO

Flere	danske	rejseselskaber	arrangerer	rejser	til	Indonesien	og	herunder		
besøg	i	Komodo	Nationalpark.	Vær	opmærksom	på,	at	en	del	bureauer		
kun	har	et	enkelt	besøg	på	f.	eks	Komodo,	hvilket	er	stærkt	begrænsende		
for	oplevelsen.	

Det	er	bedre	at	have	mulighed	for	at	se	varaner	både	på	Rinca	og	Komodo.		
Alternativt	kan	du	selv	arrangere	rejsen	til	øerne.	Du	kan	flyve	til	Labuhan		
Bajo,	Flores,	og	derfra	tage	videre	med	båd.	Der	findes	et	hav	af	bureauer	i	
byen,	desuden	kan	du	finde	operatører	på	Bali	som	arrangerer	ture	til	Komodo.		
Der	ligger	en	række	ressorts	og	små	hoteller	på	de	omkringliggende	øer.

	De zoologiske 
 haver, som har  
 varaner, er for- 
 pligtet til at  
 træne deres  
 varaner, og bi- 
 drage til forsk- 
 ning. Foto: 
 Gerado Garcia,  
 Chester Zoo.
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Tigeren (Panthera tigris) omfatter seks nulevende 
underarter, der har forskellig geografisk udbredelse  
i Asien. Denne artikel opsummerer kort noget af 
det arbejde, der er gjort for at klarlægge status og 
populationsdynamik, samt de følgende resultater 
fra forskellige studier primært på Amur-tigeren

For	at	gennemføre	et	stykke	bevaringsarbejde	-	uanset		
art	-	er	det	essentielt	at	identificere,	hvilke	faktorer	der	
hæmmer	arten	i	at	opretholde	et	niveau,	der	er	bære-	
dygtigt,	at	kende	reproduktionsraten	og	selvfølgelig	ikke	
mindst	at	vide	hvor	stor	populationen	er.	Dette	er	følge-	
lig	ikke	anderledes	for	de	to	underarter	Amur-tigeren	
(Panthera tigris altaica)	og	den	Bengalske	tiger	(Panthera 
tigris tigris).	

Der	er	stadig	flere	elementer	af	populationsdynamikken,		
der	ikke	er	klarlagt	for	tigeren,	og	den	information,	
der	findes,	kommer	hovedsageligt	fra	en	population	i		
Royal	Chitwan	National	Park,	Nepal,	og	fra	studier	af		
dyr	i	fangenskab.	Flere	har	igennem	mange	år	ved	hjælp		
af	observationer	og	matematiske	modeller	forsøgt	at	
estimere	tal	for	disse	forhold,	bl.a.	med	henblik	på	at		
vurdere	status	og	muligheder	for	vores	bestand	af	tigre	
i	verden.	Til	at	estimere	tallene	bruges	et	population	
levedygtighedsanalyseværktøj	(PVA)	integreret	med	
et	GIS	program	(Geografisk	Informations	System).	

Selvklart	er	det	umuligt	at	præcist	tælle	antal	tigre	i		
f.eks.	Sibirien.	Derfor	er	der	udviklet	forskellige	måder	
at	estimere	en	populations	størrelse	på	et	givent	geo-	
grafisk	areal.	Dette	kan	f.eks.	gøres	med	bælte-	eller		
linjedeling.	En	linjedeling	er	en	rute,	langs	hvilken	en	
”begivenhed”	forekommer,	og	det	kræver,	at	en	obser-	
vatør	bevæger	sig	langs	denne	faste	rute.	Afstanden	
mellem	hver	begivenhed	måles	ligeledes.	Ud	fra	antal	
observerede	begivenheder	og	indbyrdes	afstande	kan	
man	via	en	sandsynlighedsfunktion	estimere	tætheden	
af	individer.	En	bæltedeling	gør	det	muligt	at	inddele	
måleområdet	i	kvadranter,	der	ligger	mellem	de		
parallelt	løbende	linjer.			

AMUR-TIGER
Gennem	det	sidste	århundrede	er	bestanden	af	under-	
arten	Amur-tiger	(også	kaldet	den	Sibiriske	tiger)	faldet		
drastisk	fra	mere	end	3.000	til	mindre	end	600	individer.		
Den	geografiske	udbredelse	af	Amur-tigeren	strækker	
sig	fra	det	nordøstlige	Kina	til	langt	oppe	i	det	østlige	
Rusland	og	dækker	et	areal	på	omkring	300.000	m2.	
Dette	er	ca.	7	gange	Danmarks	samlede	areal.	

Èt	af	de	steder,	der	er	hentet	informationer	om	udbred-	
elsen	og	status	af	Amur-tigeren,	er	taget	fra	Sikhote-Alin		
Zapovednik	området.	Området	blev	beskyttet	i	1935	og	
ligger	ca.	midt	i	udbredelsesområdet.	Det	har	allerhøjste	
beskyttelsesstatus	og	giver	således	kun	adgang	for	
skovvagter	og	forskere.	

 DE STORE, STRIBEDE KATTE
Tekst og foto: Henrik StenoTRUSLER	MOD
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	Amur-tiger (Panthera tigris altaica). 
 Det er tætheden af og adgangen til  
 byttedyr, der bestemmer størrelsen  
 på en tigers jagtterritorium. Amur- 
 tiger-hunner har et jagtterritorium  
 på mellem 100 til 400 km2, og han-
 ners - der kan overlappe flere hun- 
 ners territorium – kan være helt op  
 til 1000 km2. For den Bengalske tiger 
 er tætheden af bytte i deres naturlige 
 habitat meget større, og hunner har  
 typisk et område på omkring 20 km2 
 og hanner omkring 60 km2. Tigre til-
 bagelægger ofte 8 til 24 km under jagt.
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Den	første	russiske	rødliste	(Russian	Red	Data	Book)	var		
baseret	på	forskning	udført	mellem	1961	og	1964	af		
en	række	sovjetiske	biologer.	Det	repræsenterede	den	
sovjetiske	del	af	IUCN	rød	liste	(deraf	navnet).	Dengang		
var	det	bare	Sovjetunionens	første	organiserede	liste	
over	truede	arter,	ikke	et	lovgivningsmæssigt	dokument.	
Selvom	der	kom	jagtforbud	på	tigeren	allerede	i	1947,	
var	der	behov	for	at	have	en	status.

I	slutningen	af	1960’erne	blev	mere	grundig	forskning	
udført	efter	anmodning	af	landbrugsministeriet.	I	1974,	
baseret	på	økologiske	evalueringer,	blev	det	besluttet		
at	indføre	en	lovgivning,	der	ville	give	beskyttelse	til		
truede	arter.	Dette	resulterede	i	udgivelsen	af	den	første	
officielle	Red	Book	i	1978	-	et	dokument,	der	supplerede	
lov	med	en	liste	over	truede	arter.	Dyr	på	listen	var	
strengt	beskyttet	og	deres	behandling	reguleret	af	
sovjetisk	lov.	Siden	dengang	har	der	løbende	været	
foretaget	ændringer.

Efter	sammenbruddet	af	Sovjetunionen	blev	reglerne		
om	truede	arter	forvaltet	af	hvert	af	de	tidligere	sovje-
tiske	lande.	Mange	af	dem	havde	ikke	tilstrækkelig	
ekspertise	og	ressourcer	til	at	opretholde	deres	lister	
og	håndhæve	fælles	regler.	Derfor	blev	en	fælles	
økologisk	traktat	lavet	med	gensidig	anerkendelse	af	
truede	arter.	

TIGER-TÆLLING
Disse	samfundsmæssige	forhold	har	intensiveret	beva-	
ringsarbejdet	med	tigre,	men	forskerhold	har	længe	
undersøgt	status	og	adfærd	for	Amur-tigre	og	har	der-	
for	oparbejdet	data,	der	går	langt	tilbage.	Biologerne	
Evgeny	N.	Smirnov	og	Dale	G.	Miquelle	brugte	data	
indsamlet	af	tidligere	forskerhold	til	at	beregne	popu-	
lationsstørrelsen	af	Amur-tigre	i	det	beskyttede	
Sikhote-Alin	Zapovednik	område.

Resultatet	fra	populationsestimer-
ingen	i	dette	specifikke	område,	
baseret	på	5.203	rapporteringer	
om	poteaftryk	og	observationer	i		
årene	fra	1966	til	1993,	blev	plot-	
tet	ind	i	en	graf	med	antal	individer		
på	y-aksen,	og	tiden	(inddelt	i	år)	
langs	x-aksen.	For	hele	perioden	på		
de	27	år	var	der	en	forøgelsesrate	
for	hele	populationen	på	0,06	%.		
Raten	var	en	smule	højere	gennem	
1970´erne	og	starten	af	1980´erne	
og	faldt	lidt	igen	til	omkring	1984.	
Fra	1985	til	1993	steg	forøgelses-
raten	igen	en	smule.	Overordnet	

har	tiger-populationen	dermed	være	i	fremgang	over	
den	27	år	lange	periode	indtil	1993	med	en	smule	
fluktuationer.	Der	er	en	lille	forskel	på	tendensen	for		
hele	populationen	i	forhold	til	den	for	voksne	dyr,	men		
begge	kurver	er	stigende	med	en	vis	variation	over	
tid.	Populationsstørrelsen	for	voksne	dyr	så	ud	til	at		
være	stabil	fra	og	med	starten	af	1983,	idet	tælling-	
erne	for	hanner	og	hunner	de	følgende	10	år	praktisk	
taget	var	ens.	Den	estimerede	maksimale	populations-	
tæthed	blev	fundet	i	1992	og	1993	som	værende	0,62	
dyr/100	km2	(100	km2	svarer	omtrent	til	Samsøs	areal).	

For	at	overleve	og	reproducere	sig	kræver	hver	voksen		
tiger	et	individuelt	areal.	Dette	areal	blev	i	studiet	
fundet	til	at	være	omkring	360	km2	til	omkring	445	km2.
Arealet	afhænger	bl.a.	af	områdets	fysiske	beskaffen-
hed	til	mængden	af	byttedyr.	

Selvom	tiger-populationen	i	dette	beskyttede	område	
har	været	i	svag	fremgang	i	den	givne	periode,	er	den	
samlede	tigerbestand	i	verden	ifølge	IUCN	i	tilbagegang,		
og	arten	har	en	status	som	truet.

BENGALSK TIGER
Underarten	den	Bengalske	tiger	er	naturligt	udbredt	i		
en	region	i	Bengal	kaldet	Sundarbans.	Klimaændringer		
er	en	realitet	i	Sundarbans,	der	har	forhøjet	vandstand,		
konstant	erosion	og	med	deraf	følgende	forhøjet	sali-	
nitet	i	vandet.	Dette	forringer	livskvaliteten	for	både	
dyr	og	mennesker.	Samtidigt	medvirker	illegal	træfæld-	
ning	og	øget	færden	i	skoven	af	folk	fra	tilstødende	
landsbyer	kraftigt	til,	at	densiteten	af	træer	falder.	

	Amur-tigeren er med sine ekstra fedtlag, lange dækhår 
 og tætte underuld bygget til vinteren i Sibirien, der byder  
 på frostgrader ned til omkring -450 C.    
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Under	normale	omstændigheder	absorberer	træernes	
og	andre	planters	rødder	det	meste	af	vandet,	der	
kommer	ned	gennem	jorden,	inden	det	når	ned	til	saltet		
i	grundvandet,	der	ligger	under	rodzonerne.	Imidlertid		
har	saltet	meget	lettere	ved	at	blive	transporteret	i		
områder,	hvor	der	ikke	er	stort	rodnet	til	f.eks.	jord-	
overfladen	eller	ud	i	vand.	Naturligt	nok	har	også	træer,		
buske	og	andre	planter	en	vis	tolerance	for	saltoptag,	
men	hvis	det	overskrides,	dør	den	pågældende	plante.		
Dette	destruktive	fænomen	efterlader	Sundarbans	
med	et	krigshærget	udseende,	træer	uden	toppe	og	
spredte	huse.	I	nogle	landsbyer	er	drikkevand	ikke	til-	
gængeligt	og	skal	samles	10	kilometer	væk	fra	en	an-
den	landsby.	Nettoresultatet	for	den	Bengalske	tiger	
er	mindre	plads	og	færre	byttedyr.

HVORNÅR UDDØR TIGEREN?
Talrige	rapporter	er	udarbejdet	om	forskellige	aspekter		
af	bevarelsen	og	status	af	både	Amur-tigeren	og	den	
Bengalske	tiger.	Der	er	meget	forskellige	tal	–	udregnet		
på	baggrund	af	PVA	–	for	hvor	lang	tid,	de	vil	findes	frit		
i	naturen.	Nogle	estimerer	omkring	100	år,	forudsat	at		
nuværende	kvalitet	og	størrelse	af	habitater	bibeholdes,	
samt	at	krybskytteri	bliver	strengt	forbudt	og	reguleret.	
Andre	vurderer	omkring	40-50	år.	Der	er	derimod	stor		
enighed	om,	hvad	årsagerne	er	til	nedgangen	i	popu-
lationen	-	det	er	krybskytteri	samt	ødelæggelse	og	
fragmentering	af	tigerens	naturlige	habitater.	

Habitatfragmentering	medfører,	at	de	oprindelige	bio-	
toper	splittes	op	i	mindre	og	mere	isolerede	fragmenter.	
Det	kan	f.eks.	være	veje,	jernbaneanlæg	eller	opdyrk-	
ede	områder,	der	splitter	en	biotop.	Habitatnedbryd-	

ning	skyldes	primært	skovrydning	såsom	-hugst,	brænde		
og	andre	menneskelige	aktiviteter,	der	fører	til	knaphed		
af	bytte.	Det	er	kort	sagt	krybskytteri	og	levesteds-	
bytte,	der	er	den	største	trussel	for	tigre.	

OGSÅ BYTTET SKAL BESKYTTES
Studier	viser,	at	bestanden	af	tigre	kun	stiger	i	beskyt-	
tede	områder,	som	derfor	er	yderst	vigtige	at	have	og	
bevogte	strengt.	Til	de	ikke	beskyttede	områder	vil	det		
være	vigtigt	at	identificere	både	egnede	og	uegnede	
områder	for	tigre	og	derefter	planlægge	infrastruk-
turen	i	området	for	så	vidt	muligt	at	undgå	interesse-	
konflikter.	I	disse	sidstnævnte	områder	vil	det	være	en	
del	af	redningen	at	give	lokalbefolkningen	et	incitament		
for	at	beskytte	tigrene	i	deres	område.	For	både	beskyt-	
tede	områder	og	ubeskyttede	områder	gælder	der,	at	
hvis	man	skal	beskytte	tigeren,	skal	man	også	beskytte	
deres	byttedyr.	Den	sociale	struktur	hos	tigre,	hvor	
hunnen	alene	passer	og	beskytter	afkommet,	gør,	at	
større	områder	med	tilstrækkeligt	foretrukkent	bytte-	
dyr	er	vitalt	for	tigerens	overlevelse.	

Disse	ovenstående	faktorer	er	typisk	anerkendte	for	
at	være	hovedårsagerne	til	tigerens	tilbagegang	i	
naturen	-	men	løsningen	til	tigerens	overlevelse	kan	
dele	vandene,	da	det	er	et	komplekst	politisk	pusle-	
spil,	der	samtidigt	skal	gå	op.

	Den estimerede populations størrelse og udvikling for amur-tigre de sidste 50 år i det beskyttede Sikhote-Alin Zapovednik 
 område. Estimeringen er baseret på poteaftryk og observationer, og der kan være større usikkerheder omkring antallet 
 af hhv. hanner, hunner og den samlede population (inkl. unger). Den overordnede tendens er dog tydeligvis en frem- 
 gang for populationen i dette specifikke område
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Det	var	én	af	livets	helt	særlige	dage	for	ornitolog	
Robert	C.	Murphy,	naturalist	Louis	L.	Mowbray	og	den,		
dengang	blot	15	år	gamle,	naturentusiast	David	B.	
Wingate,	da	de	i	1951	genopdagede	Cahow'en	–	også	
kaldet	Bermudapetrel	(Pterodroma cahow)	–	på	en	af	
Bermuda's	små,	ubeboede	klippe-øer.	På	det	tidspunkt		
var	arten	for	længst	slettet	fra	Jordens	liste	over	eksi-	
sterende	arter,	og	det	var	derfor	noget	af	et	syn,	da	de		
hev	en	Cahow	ud	fra	en	revne	i	en	klippe.

Ved	genopdagelsen	fandtes	der	blot	18	ynglepar,	som		
årligt	producerede	7-8	unger	til	sammen.	Med	en	for-	
holdsvis	lav	ynglesucces,	hvor	fuglen	først	begynder	
at	yngle	som	3-5-årig,	med	kun	ét	æg	per	par	om	året,	
og	hvor	af	kun	halvdelen,	i	gennemsnit,	bliver	til	en		
levedygtig	unge,	var	der	behov	for	en	stor	og	fokuseret	
indsats,	hvis	havfuglen	skulle	have	håb	for	fremtiden	
–	og	det	kastede	den	unge	David	B.	Wingate	sig	over	

Tekst:	Claudia	Sick		/	Foto:	Lisbeth	Engbo

Conservation med succes

Tilbage fra
de uddøde
– Verdens mest sjældne havfugl i fremgang

I over 300 år troede man, at Cahow'en – en nær 
slægtning til de mere kendte albatrosser – var borte 
for altid. 

Men i 1951 genopdagede man arten, og den har siden 
da været i fremgang – langsomt, men stødt. Der er nu, 
for alvor, håb for en af verdens mest sjældne havfugle.

	En nyklækket Cahow kan uden problem holdes med én 
 hånd, så det kan være svært at forestille sig, at den voksne  
 fugl har et vingefang på næsten 1 meter.
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"FUGLENE ER I DAG STRENGT  
BESKYTTEDE, MEN EN AF DE  

STØRSTE TRUSLER FOR FUGLEN  
I DAG ER MANGEL PÅ REDEHULLER."

som	sit	livsværk.	I	dag	er	han	80	år	og	pensioneret,	
har	vundet	flere	prestigefyldte	priser	for	sit	arbejde,	
og	hans	passion	for	havfugle,	specielt	Cahow'en,	er	
ikke	svundet.

ET LEVENDE MUSEUM PÅ BERMUDA
Cahow'en	er	indbegrebet	af	en	havfugl	-	den	lever	det	
meste	af	sit	liv	til	havs	langt	fra	land,	hvor	den	søger	
efter	føde	som	små	blæksprutter,	fisk	og	rejer.	Kun	når		
den	skal	yngle,	opsøger	den	land	-	og	dette	kun	på	
Bermuda.	Den	ynglende	bestand	er	derfor	endemisk	
for	Bermuda,	hvor	den	i	dag	kun	findes	på	fem	små	
klippeøer,	heriblandt	Nonsuch	Island,	som	David	B.	
Wingate	har	brugt	sin	karriere	på	at	genoprette	til	et	
naturligt	miljø	med	oprindelige	planter	og	dyr	for		
Bermuda	–	et	levende	museum,	som	han	har	kaldt	det.

FRA TALRIG TIL UDDØD
Da	Bermuda	blev	koloniseret	i	1609	af	Sir	George	
Somers	med	skibet	Sea	Venture,	gik	det	såmænd	fint	
for	havfuglen,	og	man	mener,	at	der	dengang	eksiste-	
rede	mindst	½	million	individer.	Arten	var	godt	tilpasset		
sit	naturlige	miljø	til	havs	og	med	ynglepladser	i	natur-	
lige	huller	i	klipperne	på	Bermuda.	Men	da	mennesket	
ankom	brød	helvede	løs.	Med	sig	bragte	de	nye	arter	
–	rotter,	svin,	hunde	og	katte	–	som	pludseligt	blev	en	
trussel	for	havfuglenes	ynglesucces.	De	introducerede		
arter	ødelagde	ynglehullerne	og	præderede	på	æggene	
og	ungerne.	Samtidig	blev	fuglen	jaget	af	kolonisterne	
som	proteinkilde.	

Meget	hurtigt	faldt	bestanden,	og	man	troede	i	1620'	
erne,	at	den	sidste	Cahow	havde	set	dagens	lys.	
Heldigvis	tog	man	fejl.	Og	heldigvis	var	de	rigtige	

mennesker	på	stedet,	som	kunne	få	den	kritisk	lille		
bestand	på	blot	18	par	på	vingerne	igen,	vel	at	mærke		
efter	en	mangeårig	indsats.

I	2012	kom	året,	hvor	arten,	for	første	gang	siden	
1600-tallet,	nåede	over	100	ynglepar.	Disse	produce-	
rede	det	år	57	flyvefærdige	unger.	

ORKANENS ØDELÆGGENDE KRÆFTER
Indsatsen	for	bevarelsen	af	denne	sjældne	og	truede	
havfugl	har	siden	1960'erne	omfattet	udryddelse	af	og		
streng	kontrol	med	prædatorer	og	potentielle	invasive		
arter,	samt	etablering	af	nye	ynglehuller.	Derudover	
forskes	der	løbende	i	fuglenes	levevis	for	bedre	at	
kunne	hjælpe	den.	Fuglene	er	i	dag	strengt	beskyttede,		
men	en	af	de	største	trusler	for	fuglen	i	dag	er	mangel	
på	redehuller.	De	orkaner,	som	Bermuda	oplever	hvert	
år,	gør,	at	klipperne	eroderes,	så	naturlige	huller	øde-	
lægges	eller	forsvinder	helt,	mens	andre	oversvømmes.		
Derudover	er	der	hård	konkurrence	om	de	naturlige	
huller	med	en	anden	havfugl,	Hvidhalet	tropikfugl	

	Cahow'ens genopdager David B. Wingate til venstre, med 
 hans tidligere lærling Jeremy Madeiros, som i dag kører  
 Cahow Restoration Project.
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Fakta om Cahow/Bermudapetrel

Føde:	Små	blæksprutter,	fisk	og	rejer

Alder	for	kønsmodenhed:	4-5	år

Ynglesucces:	1	æg	per	år	per	ynglepar.		
Ca.	50	%	bliver	til	en	levedygtig	unge

Rugeperiode:	Ca.	53	dage

Alder	til	flyvefærdighed:	3	måneder

Flyvedygtighed:	Op	til	129.000	km	tilbage-	
lægges	årligt	for	en	voksen	fugl

Kategori	på	IUCN's	rødliste:	Truet		
(population	i	fremgang)

(Phaethon lepturus catsbyii).	Denne	sameksisterende	art	
er	hårdfør	og	af	natur	aggressiv,	specielt	når	det	kom-	
mer	til	redehullerne.	For	at	sikre	Cahow'en	ynglehuller	
har	det	derfor	været	nødvendigt	at	lave	en	sikring	ved		
hullets	indgang,	som	gør,	at	kun	Cahow'en	kan	komme	
ind.	

Specielt	var	orkanen	”Fabian”	i	2003	ødelæggende	for	
Cahow'ens	ynglesucces,	idet	mange	af	redehullerne	
blev	ødelagt	at	orkanens	kræfter.	Heldigvis	var	det	et		
tidspunkt	på	året,	før	de	voksne	fugle	var	vendt	tilbage	
fra	havet	for	at	yngle,	hvormed	man	med	en	fokuseret		
indsats	kunne	genetablere		
ynglehuller	til	fuglene.	
Selvom	ynglesuccesen	i	
2004	var	klart	mærket	af	
konsekvenserne	fra	den	
kraftige	orkan,	gjorde	
indsatsen	en	stor	forskel.	
Også	i	2014	ramte	et	par	
kraftige	orkaner,	som	for-	
mentligt	gjorde,	at	mindst	
fire	par	forsvandt.

EN OVERVÅGET FUGL
For	at	have	fuld	kontrol	
over	fuglenes	ynglesteder	
og	give	dem	de	bedste	vil-	
kår,	er	alle	ynglehullerne	
i	dag	menneskeskabte.	Ind-	
gangen	og	den	1-2	meter		
lange	gang	til	selve	hullet		
er	gravet	i	jorden,	og	man	kan,	fra	oven,	løfte	et	tungt	
låg	for	let	at	kunne	tjekke	ægget	og	ungen.	Ungen	
tjekkes	jævnligt,	og	der	tages	mål	og	vægt	for	at	kunne	
følge	den	enkelte	unges	udvikling.	

I	ynglesæsonen	kræver	det	af	nuværende	projektleder,		
Jeremy	Madeiros,	som	fra	ung	blev	lært	op	af	David	
Wingate,	at	han	er	i	felten	næsten	konstant.	Når	ungens		
forældre	er	ude	flere	dage	i	træk	og	måske	flere	tusinde	
kilometer	væk	i	jagten	efter	føde,	som	de	kan	bringe	
tilbage	og	gylpe	op	til	ungen,	kan	den	unge	fugl	hånd-	

teres.	De	unge	fugle	er	dækket	
af	et	tykt	lag	dun,	så	blødt	at	det		
næsten	ikke	kan	mærkes,	når	
man	rører	ved	det.	Den	tykke	
frakke	er	helt	essentiel,	når	
fuglen	skal	kunne	klare	sig	mod	
kulden	uden	føde	flere	dage	i		
træk.	Især	ungens	vinger	vokser		
ekstremt	hurtigt	og	en	voksen	
fugls	vingefang	er	næsten	en	
meter.

Translokation	af	unger	for	at		
sprede	arten	til	Nonsuch	Island,		
som	i	kraft	af	dens	størrelse	og	
	højde	giver	bedre	beskyttelse	
af	redehullerne	mod	orkaner,	
blev	udført	mellem	2004	og	
2008,	hvor	i	alt	102	unger	blev	
flyttet	til	Nonsuch	Island	til		

kunstige	ynglehuller.	I	2008	vendte	de	første	unger	
tilbage	og	ynglede	på	selvsamme	ø,	og	sidenhen	har		
flere	og	flere	ynglet	på	Nonsuch	Island,	hvormed	ind-
satsen	kan	fastslås	som	en	klar	succes.	

	Ungen er beklædt med et tykt lag dun, der er helt essentiel
 for dens kropsvarme, idet forældrene flere dage i træk er 
 ude at søge efter føde.

	Projektleder Jeremy Madeiros tjekker alle ungers udvikling
 løbende, her vejning af ungen ved hjælp af en håndholdt  
 vægt.
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Målet	med	projektet	er	over	1.000	ynglepar	-	og	de	er	
godt	på	vej.	Indtil	da	er	det	stadig	fuldstændig	kritisk	
med	en	fortsat	fokuseret	indsats	på	artens	bevarelse,	
hvis	den	fortsat	skal	have	en	chance	for	at	overleve	i	
naturen.	

Cahow	Restoration	Project	anses	som	et	af	verdens	
mest	succesfulde	projekter	for	kritisk	truede	arter.	
Det	kan	vi	i	høj	grad	takke	David	B.	Wingate	og		
Jeremy	Madeiros	for.

Læs mere:
bermudaconservation.squarespace.com/bermuda-petrel-
cahow/
bermudaconservation.squarespace.com/cahow-recovery-
programme/
www.nonsuchisland.com/blog/2015/4/18/review-of-bermuda- 
petrel-cahow-2015-breeding-season

	Cahow'ens bestandsudvikling siden dens genopdagelse, hvor der har været en fokuseret indsats på dens bevarelse. 
 Bemærk, at der i figuren ikke er data fra perioderne 1960-2003 og 2004-2012.

Følg med "live" i en ung Cahow's liv:
Et infrarødt webcam er installeret på et af ynglehullerne. På den måde kan man følge med live og på helt tæt hold gennem 
en unges udvikling. Marts til maj er perioden, hvor en unge kan ses i reden. Live-videoen kan ses her: 
www.nonsuchisland.com/live-cahow-cam/  
Her kan også ses flere videoer med ægget, der klækker, og ungen, der fodres. Bemærk, at den filmede unge fra 2015 forlod 
reden og gik på vingerne 5. juni, men næste år forventes en ny unge igen at blive filmet

Film om Cahow og David B. Wingate:
Rare Bird (2005): Preview: www.youtube.com/watch?v=hR5_CMTMac8
Bermuda's Treasure Island & Sceilligs and Bermuda - A Last Refuge (2005) 
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"NYSGERRIG, BLID OG YDERST  
UNIK ER ORD SOM BESKRIVER 
SØKØER RIGTIG GODT."

	Vestindisk søkø. 
 Foto: Iran Normande
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FRA HAVFRUE 
TIL TRUET 
DYREART

Tekst:	
Tanja	Rasmussen

Før i tiden mente sømænd  
at have set havfruer, men hvad  
de i virkeligheden så var søkøer. 

I dag truer skæbnen om udryddelse  
på grund af menneskets grådighed  

og ligegyldige attitude. 
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Ude	på	åbent	hav	i	lang	tid	med	hverken	tilstrækkelig	
mad	eller	drikke	kan	nok	få	de	fleste	til	at	se	syner	om		
noget,	man	kunne	håbe	på.	Dette	er	formentlig	også,	
hvad	der	er	sket	for	de	sømænd,	der	har	fortalt	de	
magiske	historier	om	havfruer.	Men	i	virkeligheden	har		
det	formentlig	været	en	søko,	de	så.	

Men	ikke	alle	historier,	myter	og	traditioner	om	søkøer	
er	lige	så	magiske	som	den	med	havfruen.	Mange	
indfødte	jager	eller	jagede	søkøer	for	deres	kød,	og	
til	denne	jagt	hører	også	nogen	gange	nogle	ritualer.	
Nogle	mener,	at	søkøerne	lever	i	huler,	er	farlige	og	
tilmed	drukner	folk.	Andre	tror,	at	de	modtager	deres	
styrke	fra	ingen	anden	end	Djævlen	selv.	

Så	der	er	blevet	fortalt	mange	historier	om	søkøerne	
gennem	tiden,	men	hvad	er	søkøer	egentlig	for	en	
skabning?	Nysgerrig,	blid	og	yderst	unik	er	ord	som	
beskriver	søkøer	rigtig	godt.	

SØKØER MED OG UDEN NEGLE
Dugongen	skiller	sig	ud	fra	de	andre	arter,	specielt	med	
dens	hale	som	minder	mere	om	delfinens,	hvor	de	andre	
arter	har	en	hale,	som	er	mere	flad	og	paddel-lignende.	
Dugongerne	udvikler	også	ikke-synlige	stødtænder,	
hvilket	ingen	af	de	andre	arter	gør.	Derudover	mangler	
både	dugongen	og	amazone	søkoen	negle	på	deres	
luffer.	Neglene	hos	de	to	øvrige	arter	minder	en	smule	
om	de	negle	elefanter	har	på	fødderne,	bare	mindre,	

DER ER FIRE ARTER AF SØKØER:

1. Amazone søko	(Trichechus inunguis),	der	som
	 navnet	siger	lever	i	Amazonen.	

2. Vestindisk søko	(Trichechus manatus),	der	er	
	 opdelt	i	to	underarter:	
	
	 ▸	 ”Antillean”	(engelsk	navn)	søko		
	 (Trichechus manatus manatus),	som	har	et	
	 stort	udbredelsesområde	hele	vejen	fra		
	 Bahamas	i	nord	til	Brasilien	i	syd,	inklusiv		
	 det	caribiske	hav	og	den	mexicanske	golf	
	
	 ▸	 Florida	søko	(Trichechus manatus latirostris)
	 som	hovedsagelig	lever	ved	Florida-halvøen,		
	 men	i	varme	perioder	ses	de	på	hele	kyst	
	 strækningen	Texas-Florida-Virginia.	

3. Vestafrikansk søko	(Trichechus senegalensis)	
	 har	en	bred	udbredelse	helt	fra	Senegal	i		
	 nord	til	halvt	ned	igennem	Angola	i	syd		
	 samt	igennem	flodsystemer	både	i	Mali		
	 og	Nigeria,	samt	mange	andre	lande	i		
	 dette	område.		

4. Dugong	(Dugong dugong)	lever	i	hele	bæltet	
	 fra	Afrikas	østkyst,	Indiens	vestkyst	og	igen-	
	 nem	Thailand,	Vietnam,	Filippinerne,	Malay-	
	 sia,	Indonesien,	Papua	New	Guinea	og		
	 Australiens	nordlige	kystlinje.	

	Søko nær kyst. Foto: Juaci Araújo – Aquasis
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og	de	har	også	kindtænder	sammenlignelige	med	
elefanternes.	Dette	er	ikke	tilfældigt,	fordi	deres	tæt-
teste	nulevende	slægtning	er	rent	faktisk	elefanten.	

Søkøer	lever	hele	deres	liv	i	enten	saltvand,	ferskvand		
eller	en	kombination,	afhængig	af	arten.	De	tilbringer	
mindst	otte	timer	om	dagen	på	at	spise	akvatiske	
planter	og	søgræs	og	kan	indtage	tæt	på	10	%	af	deres		
egen	vægt	om	dagen.	Lejlighedsvis	spiser	de	også	fisk,		
som	er	blevet	fanget	i	net,	eller	nogle	af	de	små	dyr	
som	lever	i	vegetationen.	Disse	er	en	vigtig	protein-	
kilde	for	dem.

Lungerne	på	søkøerne	er	placeret	langs	ryggen	som	
lange	poser	og	hjælper	dem	med	at	kontrollere	deres	
balance	i	vandet,	og	derved	holde	dem	horisontale.	

De	kan	udskifte	omkring	90	%	af	luften	i	lungerne	med		
en	enkelt	vejrtrækning.	

Men	i	dag	er	de	desværre	truet	af	flere	årsager:	For-	
svindende	habitat	(på	grund	af	menneskets	udbredelse,	
rejefarme,	saltudvindingsanlæg	og	vandkraftdæmnin-
ger),	indvikling	i	fiskenet,	jagt	(både	til	spise	og	brug	
af	kropsdele),	turisme	(forstyrrelse	fordi	turister	kom-
mer	for	tæt	på)	og	sammenstød	med	både.	

I	naturen	har	søkøer	ikke	rigtig	nogen	fjender	og	er	
derfor	ikke	bange	for	mennesker	eller	menneske-	
skabte	ting	så	som	både,	fiskeudstyr	og	lign.	Denne	
frygtløshed	kan	desværre	for	mange	søkøer	have	en	
fatal	udgang.	

Alle	disse	menneskeskabte	trusler	har	resulteret	i,	
at	alle	fire	arter	af	søkøer	i	dag	er	kategoriseret	som	
”sårbar”	på	IUCNs	rødliste.

LAV FORMERINGSEVNE
Ovennævnte	trusler	er	yderst	kritiske,	specielt	for	en		
art	som	søkøerne.	De	bliver	ikke	kønsmodne,	før	tidligst		
som	2-årige,	men	oftest	senere.	Alder	for	kønsmoden-	
hed	er	desuden	lidt	forskellig	mellem	arterne.	Derudover		
føder	de	kun	én	kalv	ad	gangen	(i	meget	sjældne	til-	
fælde	tvillinger),	og	kalven	bliver	typisk	ved	moderen	
i	op	til	to	år.	Samlet	betyder	det,	at	der	ikke	fødes	
mange	kalve	om	året,	hvilket	er	et	stort	problem,	når	
menneskene	sætter	arten	under	så	stort	pres.	

Så	hvad	kan	der	blive	gjort	for	at	redde	disse	unikke	
dyr?

ØKONOMI OG REGERING
Bevaringsprojekter	gør	det	bedste	de	kan,	men	de	har	
en	masse	forhindringer,	de	skal	over	for	at	nå	målet,	
herunder	økonomi	og	regeringen.

Penge	kan	være	et	stort	problem.	På	den	ene	side	for	
projektet,	hvis	det	er	en	NGO,	som	ikke	får	nogen	øko-	
nomisk	støtte	fra	regeringen,	og	derfor	skal	finde	spon-	
sorer.	Og	på	den	anden	side	for	de	folk,	som	skader	
søkøerne,	fordi	at	tage	hensyn	til	søkøerne	vil	måske	
mindske	deres	chance	for	at	tjene	penge	-	så	hvorfor	
skulle	de	gøre	det?	De	har	måske	en	familie	at	skulle	
forsørge,	og	jagt	efter	og	brug	af	søkøer	er	måske	
deres	eneste	eller	den	letteste	måde	at	tjene	penge	på.

Ofte	er	regeringen	også	en	stor	forhindring.	I	udviklings-	
landene	er	det	et	yderst	kompliceret	socioøkonomisk	
problem,	med	svag	regering	og	meget	korruption.	

BÆREDYGTIG ØKOTURISME
Mange	steder	handler	det	om	overlevelse,	eller	at	folk		
finder	ud	af,	at	man	kan	få	mange	penge	ud	af	dyret,	
når	det	er	dødt.	Men	disse	mennesker	kan	kun	få	penge		
ud	af	det,	hvis	der	er	en	efterspørgsel.	

Hvad	man	kunne	gøre	var	at	få	dem	til	at	indse,	at	man	
også	kan	få	penge	ud	af	dyrene,	mens	de	er	i	live		
–	økoturisme.

Folk	i	dag	rejser	mere,	end	de	nogensinde	har	gjort	før,		
og	de	vil	have	mere	ekstreme	eller	unikke	ferier,	så	
der	er	et	stort	marked	for	særlige	rejseoplevelser.

Men	der	bør	helt	sikkert	være	en	plan	for	økoturismen	
og	et	stort	sæt	regler,	fordi	vi	ser	desværre	over	hele	
verden,	at	folk	forstyrrer	og	skader	dyrene,	fordi	de	vil	
helt	tæt	på	dem.

Så	det	skal	være	bæredygtig	økoturisme.	Finder	vi	en		
balance	mellem	de	unikke	oplevelser	og	bæredygtig-	
hed,	ville	det	være	en	god	løsning	for	søkøerne	over	
hele	verden.	

Økoturisme	er	desuden	en	mulighed	for	at	oplyse	folk.		
Når	folk	får	unikke	oplevelser,	er	de	ofte	også	mere	
åbne	overfor	lærdom.	Denne	chance	kan	vi	bruge	på	at	
	lære	dem	at	være	gode	turister	-	gøre	dem	bevidste	
om	deres	handlinger	som	turister,	og	hvilke	konse-	
kvenser	deres	handlinger	kan	have.	

"… DERES TÆTTESTE  
NULEVENDE SLÆGTNING  

ER RENT FAKTISK ELEFANTEN." 
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Hvis	vi	gør	folk	til	bedre	turister,	er	det	ikke	kun	søkø-	
erne,	som	vil	nyde	glæde	af	dette,	men	også	mange	
andre	dyr,	idet	den	gængse	turisme	ses	at	være	et	
generelt	problem	for	flere	arter,	f.eks.	skildpadder	og	
elefanter.

Måden	at	gøre	dette	på	er	ikke,	at	en	masse	folk	fra		
højtudviklede	lande	kommer	og	fortæller	dem,	hvordan	
de	skal	gøre.	Man	bør	altid	inkludere	de	lokale,	fordi	de	
kender	området	og	forholdene	rigtig	godt,	og	samtidig	
kan	sådan	involvering	fremme	en	positiv	holdning	til	
dyrene	generelt	i	lokalsamfundet.	Gevinsten	er	dermed		
dobbeltsidet.

HVEM HAR MAGTEN?
Det	ovennævnte	er	selvfølgelig	ikke	løsningen	på	alle	
problemerne	for	søkøerne.	I	havnene	i	Florida	foregår	
der	en	helt	anden	kamp	–	de	store	bådselskaber.	Der	er		
et	kæmpe	marked	for	både,	og	bådselskaberne	mener,	
det	vil	have	negative	konsekvenser	for	deres	profit,		
hvis	der	bliver	lavet	en	masse	restriktioner	på	båd-	
trafikken,	selvom	de	generelle	sejlere	synes	hastigheds-	
zoner	for	at	beskytte	søkøerne	er	en	god	ide.	Så	her	
handler	det	om,	hvem	der	har	magten	til	at	kontrol-
lere	beslutningerne.	

Mange	mennesker	holder	også	på	deres	rettigheder		
til	at	sejle	over	offentlige	vande	med	uregulerede		
hastigheder	og	tænker	kun	på	deres	egen	fornøjelse.

Forskere	prøver	at	argumentere	for	andre	løsninger,		
men	desværre	er	ikke	alle	sammen	til	fordel	for	søkø-	
erne.	Et	forslag	lød	på	at	sætte	en	akustisk	alarman-	
ordning	på	bådene	for	at	ændre	adfærden	hos	søkø-	
erne.	Men	hvorfor	skal	søkøerne	ændre	adfærd	for	at	
folk	kan	gøre,	som	de	har	lyst	til	i	søkøernes	habitat?	
Søkøer	kommunikerer	via	lyd,	så	hvis	der	er	en	masse	
larm	i	vandet	(mere	end	der	er	i	forvejen),	kan	det	
blive	svært	for	dem	at	kommunikere.	

Så	folk,	der	kæmper	for	søkøernes	rettigheder,	har	
en	masse	svære	faktorer	at	slås	med,	både	de	store	
selskaber,	regeringen	og	forskere.

Alt	i	alt	står	søkøerne	overfor	en	masse	udfordringer		
i	forhold	til	deres	overlevelse.	I	denne	artikel	er	der	kun		
nævnt	de	menneskeskabte	problemer,	men	de	lider	
selvfølgelig	også	under	naturkatastrofer,	der	har	en	
stor	indvirkning	på	bestandene	i	naturen.	

Men	der	bliver	dog	kæmpet	for	dem,	og	forhåbentlig	
vil	vi	formå	at	beholde	disse	unikke	skabninger	som	
en	del	af	verdens	fauna	i	fremtiden.	

”HVIS VI GØR FOLK TIL BEDRE  
TURISTER, ER DET IKKE KUN 
SØKØERNE, SOM NYDER GLÆDE 
AF DETTE, MEN OGSÅ MANGE  
ANDRE DYR...”
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”NOGLE MENER, AT SØKØERNE LEVER  
I HULER, ER FARLIGE OG TILMED DRUKNER FOLK.  

ANDRE TROR, AT DE MODTAGER DERES STYRKE  
FRA INGEN ANDEN END DJÆVLEN SELV.” 

	Rejsefarme. Foto: Alberto Campos – Aquasis
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Lungefisken  
og andre 

luftåndende fisk

De oversete: 

Tekst:	
Aage	Kristian	Olsen	Alstrup,	Mark	Bayley	&	Tobias	Wang

Hvordan hænger forskning  
i lungefisks og de øvrige luftåndendes 

fisks fysiologi sammen med deres  
bevarelse i naturen? 

Få svaret i denne artikel.
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LUFTÅNDING NØDVENDIG FOR OVERLEVELSE
Livet	opstod	i	havet,	og	de	første	flercellede	
organismer	dækkede	deres	iltbehov	ved,	at		
ilten	diffunderede	over	huden	eller	blev	op-	
taget	over	gæller,	hvor	vandet	blev	bragt	i		
tæt	kontakt	med	blodet.	Luftånding,	altså	
evnen	til	at	udnytte	luftens	ilt,	var	helt	afgør-	
ende	for,	at	tetrapoderne	(fra	latin:	fire	fød-
der,	altså	de	landlevende	hvirveldyr)	senere	
hen	kunne	indtage	landjorden,	men	luftånd-
ingsorganer	blev	allerede	udviklet	omkring		
100	mio.	år	tidligere.	Formentlig	skal	årsagen	
hertil	findes	i	de	klimatiske	faktorer,	der	
herskede	i	Devon	(perioden	409-363	mio.	år	
før	nu).	Meget	tyder	således	på,	at	atmos-
færens	indhold	af	ilt	i	perioder	var	meget	lav.	
Da	iltens	opløselighed	er	meget	lavere	i	vand		
end	i	luft,	har	det	utvivlsomt	været	en	over-	
levelsesmæssig	fordel	at	kunne	hente	ilten	
direkte	fra	luften.	Det	har	desuden	haft	den	
fordel,	at	de	luftåndende	fisk	kunne	undgå	
perioder	med	lav	ilt	i	vandet	som	følge	af	
mikrobernes	nedbrydelse	af	organiske	stoffer.		
Særligt	om	natten,	hvor	fotosyntesen	jo	op-	
hører,	kan	mange	søer	og	kystnære	områder		
have	været	særdeles	iltfattige.

De	første	luftåndende	tetrapoder	-	det	vil	sige		
paddernes	umiddelbare	forfædre	-	udviklede	
formentlig	luftånding	for	at	kunne	overleve		
i	lavvandede	og	iltfattige	kystnære	områder,		
og	samtidigt	kunne	disse	store	salamander-	
lignende	padder	bedre	undgå	prædation	fra	
glubske	hajer	og	de	nu	uddøde	pansrede	fisk		
(placodermer).	Endelig	har	luftånding	sikkert	
været	fordelagtigt,	når	vandhullerne	tørrede	
ud	under	tørke,	men	det	er	tvivlsomt	om	
denne	tilpasning	som	sådan	har	været	ud-	

slagsgivende	for	evolutionen	af	luftånding.	
Ikke	desto	mindre	viser	en	række	unikke	
fossiler,	at	lungefiskene	allerede	i	Perm	(355-	
290	mio.	år	før	nu)	lader	til	at	have	gået	i	
sommerdvale	nedgravet	i	huller,	når	vand-	
hullerne	tørrede	ud.	

LUNGEFISK SOM FORFADER TIL TETRAPODERNE
Mange	har	sikkert	lært	i	skolen,	at	den	blå	fisk		
(Coelacanth, Latimeria chalumnae)	er	nærmeste	
slægtning	til	os	tetrapoder.	Men	i	2013	viste	
et	genomstudium	publiceret	i	tidsskriftet	
NATURE,	at	det	ikke	er	den	blå	fisk,	men	der-	
imod	lungefisken	(latin:	Dipnoi),	som	er	vores	
nærmeste	slægtning	blandt	fiskene	(figur	1).		
Det	bør	dog	nævnes,	at	den	blå	fisk	er	ret	
tæt	beslægtet	med	lungefisken,	så	derfor	
spiller	den	blå	fisk	stadig	en	rolle	i	forståelsen		
af	vores	evolution.	

De	første	lungefisk	var	marine,	men	hurtigt		
opstod	former,	der	levede	i	ferskvand,	og		
efterhånden	uddøde	de	marine	arter	helt.	

Figur 1: 
Den blå fisk, lungefisken og tetrapoderne (her repræsenteret 
ved en frø og en mus) udgør tilsammen en overordnet hvir- 
veldyrgruppe, som kaldes Sarcopterygii
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Antallet	af	lungefisk-arter	var	højst	i	Devon,	
men	faldt	senere	i	den	periode,	der	kaldes	
Karbon	(355-290	mio.	år	før	nu).	Lungefisk-	
ene	er	i	dag	repræsenteret	med	seks	arter,	
som	findes	i	Australien,	Afrika	og	Sydamerika		
(se	figur	2).	Generelt	er	lungefiskene	en	ret	
primitiv	gruppe,	idet	100	mio.	år	gamle	fos-	
siler	stort	set	er	identiske	med	den	nulevende		
australske	lungefisk	(Neoceratodus forsteri),	der
i	dag	findes	i	de	store	floder	i	Queensland.	

LUNGEÅNDING OPSTÅET  
MANGE GANGE I EVOLUTIONEN
Blandt	fiskene	er	det	dog	langt	fra	kun	lunge-	
fisken,	der	gør	brug	af	luftånding.	Faktisk	er	
luftånding	opstået	mindst	65	gange	i	løbet	
af	livets	evolution,	og	i	dag	er	der	cirka	450	
fiskearter,	som	er	kendte	for	at	gøre	brug	af		
luftånding.	At	det	er	sket	uafhængig	af	hin-	
anden	kan	ses	af,	at	fiskene	bruger	vidt	for-	
skellige	anatomiske	strukturer,	såsom	mund-	
hulen,	mavesækken	og	tarmene,	til	at	skaffe		
sig	ilt	fra	atmosfærisk	luft.	Endvidere	viser	
fossilfund,	at	luftånding	er	opstået	på	forskel-	
lige	tidspunkter	af	evolutionen.		

En	af	de	senest	tilkomne	fiskearter	er	Pang-	
asius	(se	figur	3),	der	bruger	svømmeblæren		
til	luftånding.	Benfiskenes	svømmeblære	
menes	i	øvrigt	oprindeligt	at	være	udviklet	
til	luftånding	men	har	hos	de	fleste	arter	
skiftet	funktion	fra	luftånding	til	kontrol	af	
opdrift,	hvilke	har	gjort	det	muligt	at	afsøge	
dybden	i	verdenshavene.	Svømmeblæren	
svarer	således	til	vores	lunger,	om	end	de	to	
organer	evolutionært	er	udviklet	uafhængig	
af	hinanden.

VIGTIG PROTEINKILDE I ASIEN
Langt	den	overvejende	forskning	i	fiskenes	
fysiologi	er	baseret	på	nogle	enkelte	arter	af		
vandåndende	fisk,	som	udelukkende	optager		
ilten	fra	vandet	over	gællerne.	Hos	sådanne	
arter	pumper	hjertet	blodet	over	gællerne,	
hvor	det	iltes,	hvorefter	blodet	igen	gradvist	
afgiver	ilten	til	kroppen,	for	så	med	iltfattigt	
indhold	at	løbe	tilbage	i	hjertet	igen.	En	vigtig		
konsekvens	af	dette	kredsløb	er,	at	hjertet	
hos	de	udelukkende	vandåndende	fisk	let	
bliver	udsat	for	iltmangel	(hypoksi),	hvis	vandet
ikke	indeholder	tilstrækkeligt	med	ilt.	

Anderledes	forholder	det	sig	med	luftåndende	
fisk,	der	ikke	i	samme	grad	er	sårbare	over		

for	hypoksi,	da	iltet	blod	fra		
lungerne	løber	direkte	til		
hjertet.	Luftåndende	fisk	er	
derfor	lettere	at	opdrætte	i	
damme	af	stillestående	vand,	
hvilket	typisk	sker	i	tropiske	
lande.	Globalt	set	har	akva-	
kultur	overhalet	fiskefangst	
til	konsum,	og	samlet	set	ud-	
gør	luftåndende	fisk	i	dag	8	%		
af	den	samlede	fiskekultur.	
Den	bedst	kendte	af	disse	
opdrættede	luftåndende	fisk		
er	Pangasius,	der	er	en	

Figur 2: 
Tre nulevende slægter af lungefisk. 
Fra øverst: den australske (Neocera-
todus forsteri), den sydamerikanske 
(Lepidosiren paradoxa) og den afri-
kanske (Protopterus spp. - i alt fire 
arter) lungefisk.



UDGAVE 11 / 201533 Habitat

hvidkødet	spisefisk,	som	også	kan	købes	
relativt	billigt	i	danske	supermarkeder,	ofte	
under	navnet	hajmalle.	Den	opdrættes	i	
damme	i	Vietnam,	hvor	den		
udgør	en	milliardindustri,	og	derfor	spiller	den	
en	særdeles	stor	rolle	både	for	landets	øko-	
nomi	og	fødevareforsyning.	Det	skal	her	be-	
mærkes,	at	flertallet	af	jordens	fattige	lever	
i	Asien	og	forbedring	af	proteinproduktionen	
i	disse	lande	har	således	meget	stor	betyd-	
ning	for	mennesker.	

Da	luftåndende	fisks	fysiologi	er	ret	ubeskrev-	
et,	samarbejder	forskere	fra	Aarhus	Universitet		
med	institutioner	i	Vietnam	om	forskning	i		
fysiologien	hos	Pangasius.	Da	Pangasius	jo		
optager	ilt	igennem	svømmeblæren,	er	den	
mindre	afhængig	af	gællerne,	som	den	derfor		
kan	lukke	af	for.	Det	betyder	blandt	andet,	at		
denne	spisefisk	kan	produceres	i	damme	med	
høje	koncentrationer	af	ammonium,	nitrat	og	
andre	toksiske	forbindelser,	som	vandåndende	
fisk	ville	tage	skade	af,	når	de	bliver	optaget		
over	gællerne.	Som	følge	af	deres	kredsløbs-	
design	viser	det	sig,	at	selvom	luftåndende	
fisk	klarer	sig	i	iltfattig	vand,	vokser	de	hur-
tigere	i	iltrigt	vand.	Denne	nye	erkendelse	
har	sat	gang	i	eksporten	af	dansk	akvakultur-	
teknologi	til	den	omfattende	vietnamesiske	
akvakulturindustri.

FORSKNINGENS BETYDNING FOR LUNGEFISKS 
BEVARELSE
Det	er	ikke	kun	af	økonomiske	og	fødevare-	
mæssige	årsager,	at	der	forskes	i	de	luftånd-	
ende	fisks	fysiologi.	I	dag	sigter	en	stor	del	
af	den	zoofysiologiske	forskning	mod	bedre	
at	kunne	forstå,	hvordan	de	nuværende	og		
kommende	klimaændringer	påvirker	de	vilde		
bestande.	Da	dyrenes	udbredelse	typisk	er		
betinget	af	deres	fysiologi,	er	det	helt	nød-	
vendigt	at	forstå	deres	kropsfunktioner	for	at		
kunne	give	et	kvalificeret	bud	på,	hvordan	den	
globale	opvarmning	-	og	de	dertilhørende	
ændringer	i	blandt	andet	nedbør	-	vil	påvirke		
dyrenes	chancer	for	fortsat	at	overleve	i	den		
vilde	natur.	De	senere	års	forskning	har	vist,	
at	luftåndende	fisk	adskiller	sig	så	meget	fra		
de	vandåndende	fisk,	at	man	er	nødt	til	at	
have	kendskab	til	fysiologien	hos	begge	
grupper,	hvis	man	vil	gøre	sig	forhåbninger	
om	at	kunne	hjælpe	dyrene	i	naturen.

OM FORFATTERNE
Adjungeret lektor, ph.d. Aage Kristian Olsen Alstrup, 
lektor, ph.d. Mark Bayley og professor, ph.d. Tobias 
Wang kommer alle tre fra Aarhus Universitet.



Figur 3: 
Pangasius udgør en væsentlig proteinkilde i Vietnam.  
Den gør brug af svømmeblæren til luftånding.
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DANSK EKSPEDITION 
UNDERSØGER 

VERDENSHAVENE  
FOR PLASTIK

Tekst og foto:	Claudia	Sick

Lige nu flyder der 270.000 tons plastik rundt i vores  
verdenshave, og blot i Danmark udledes der potentielt  

hver time mellem 240 og 560 millioner små plastpartikler  
fra vores rensningsanlæg til vores natur. 

I disse dage sejler det gode, danske skib S/Y Christianshavn 
– et 16 meter langt stålskib – rundt på de store oceaner for 
at sætte den omfattende forurening af plastik i vores natur 

og miljø på dagsordenen blandt politikere, industrien og  
forbrugerne. Bag ekspeditionen står miljøorganisationen 
Plastic Change, der har base i Danmark, men arbejder på 

internationalt plan. 

Visionen er en natur uden plastik.
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Ekspedition	Plastik	startede	i	sommeren	2014,		
hvor	Nordkaperen	satte	kurs	fra	Danmark	mod		
Middelhavet.	I	Grækenland	i	september	2014		
overtog	Plastic	Change's	ekspeditionsskib	S/Y		
Christianshavn.	Med	ombord	var	det	såkaldte		
Mantatrawl	udviklet	af	den	amerikanske	
miljøorganisation	5	Gyres	–	et	trawl	med	et	
fintmasket	net	(0.3	mm	i	maskestørrelse),	der		
indsamler	prøver	af	mikroplast	i	de	øverste	
20	cm	af	havoverfladen.	Skibet	fortsatte	sit	
togt	over	Atlanten,	op	langs	de	caribiske	øer		
og	har	i	foråret	2015	besøgt	en	af	verdens	fem		
store	plastiksupper	i	det	nordlige	Atlanterhav		
nær	ø-gruppen	Bermuda.	Også	Bermuda	blev		
besøgt,	og	det	er	tydeligt,	hvor	meget	de	ellers		
så	idylliske	strande	lider	under	både	stort	og	
småt	plastik,	der	skyller	op	her	–	plastik	der	
stammer	fra	både	Europa	og	Nordamerika,	
og	som	føres	til	Bermuda	med	de	store	hav-	
strømme.

DEN USYNLIGE PLASTIK
Forekomsten	af	mikroplast	i	havmiljøet	stam-	
mer	fra	både	primære	og	sekundære	kilder.	De		
primære	kilder	omfatter	industrielle	processer,		
udvask	af	fibre	fra	tekstiler	samt	fra	plejepro-	
dukter	(f.eks.	tandpasta	og	skrubbecremer),		
mens	den	sekundære	kilde	er	gennem	ned-	

brydning	af	større	stykker	plast	til	mindre	og	
mindre	stykker	via	solens	stråler	og	havets	
fysiske	kræfter.	De	større	stykker	plast	(makro-	
plast)	såsom	nylonreb,	fiskeliner,	emballage,		
plastposer,	flasker	og	meget	andet	er	direkte		
farlig	for	dyrelivet,	der	både	kan	æde	og	blive	
viklet	ind	i	plastikken.	Mikroplasten	er	farlig,	
fordi	små	organismer	risikerer	at	indtage	
stykkerne,	og	på	den	måde	får	plasten	inkor-	
poreret	i	fødekæden	–	for	måske	til	sidst	at	
lande	på	vores	egen	tallerken.	Mens	plasten	
og	dens	kemi	i	sig	selv	kan	være	et	problem		
for	vores	natur,	økosystemerne	og	vores	egen	
sundhed,	er	et	andet	stort	problem	de	giftige,	
hormonforstyrrende	og/eller	kræftfremkald-	
ende	stoffer,	som	mennesket	også	har	udledt		
og	fortsat	udleder	til	vores	natur.	Plastik	har	
nemlig	potentielt	den	kedelige	egenskab,	at		

"DET ER TYDELIGT, HVOR MEGET 
 DE ELLERS SÅ IDYLLISKE  

STRANDE LIDER UNDER BÅDE  
STORT OG SMÅT PLASTIK."



UDGAVE 11 / 201537 Habitat

 Plastic Change's ekspeditionsskib S/Y Christianshavn
 har indtil videre sejlet fra Middelhavet, over Atlanter- 
 havet, op langs de caribiske øer og til Bermuda. Hele  
 vejen, både til havs og på land, er plastikforureningen  
 blevet dokumenteret.
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giftige	stoffer	let	binder	sig	til	plastikstykkerne,	
hvormed	indtagelse	af	plastik	for	såvel	dyr	
som	mennesker	kan	have	omfattende	sund-	
hedsskadelige	følger	-	som	vi	dog	endnu	ikke		
kender	omfanget	af.

LYSPRIKFISK KAN VÆRE NØGLEN
Vi	mangler	stadig	viden	om,	blandt	andet	
hvilke	typer	plastik,	der	udgør	det	største	
problem	i	havmiljøet,	i	hvilket		
omfang	og	hvordan	mikro-	
plasten	bliver	optaget	i	føde-	
kæden,	og	hvordan	plastikken	
bevæger	sig	gennem	forskel-	
lige	naturlige	”komponenter”		
(vand,	sediment,	dyr).	Indsam-
ling	af	data	for	at	bidrage	til	
forskningen	er	derfor	en	af		
hovedopgaverne	for	Ekspedi-	
tion	Plastik,	og	det	er	nu	lykkedes	også	at	ind-	
fange	lysprikfisk	(Myctophidae)	for	at	undersøge	
deres	indhold	af	mikroplast.	Hvis	disse	små	
fisk	indtager	mikroplast	i	havoverfladen	vil	
det	være	en	betydelig	transportvej	af	plastik	
ind	i	fødekæden,	eftersom	lysprikfisk,	der	i		
løbet	af	døgnet	migrerer	fra	overfladen	til	store	
dybder,	udgør	en	stor	og	vigtig	fødekilde	for	
rigtig	mange	større	fisk.	Foruden	forskningen		
er	der	løbende	film-	og	mediefolk	ombord	på		

skibet	for	at	dokumentere	og	formidle	proble-	
matikken	ud	blandt	danskerne.	Plastic	Change		
har	blandt	andet	etableret	partnerskab	med	
Den	Blå	Planet	som	formidlingsplatform	og	
samarbejder	også	med	Plastindustrien	for	at	
finde	løsninger	til	at	stoppe	udledningen	af	
plastik	til	naturen.

EKSPEDITION PLASTIK MED KURS MOD STILLEHAVET
Til	sommer	2016	er	målet	for	ekspeditionen	

Midway	i	det	nordlige	Stille-	
hav	–	den	største	af	plastik-	
supperne,	der	estimeret	
svarer	til	mindst	15	gange		
Danmarks	areal.	Her	er	det	
ambitionen	at	samle	politik-	
ere,	topledere,	industrier	og		
ngo'er	fra	hele	verden	til	en	
diskussion	om,	hvordan	vi		

med	lovgivning	og	konkrete	handlinger	ende-	
ligt	løser	det	omfangsrige	og	globale	problem	
med	plastikforurening	i	vores	verdenshave.

”VI MANGLER STADIG  
VIDEN OM, BLANDT ANDET 

HVILKE TYPER PLASTIK, 
DER UDGØR DET STØRSTE 
PROBLEM I HAVMILJØET”

	Makroplast bliver af havets fysiske kræfter og solens UV-
 stråling langsomt nedbrudt til mikroplast, så plastikken  
 bliver tilgængelig som potentiel føde for meget små  
 organismer
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Læs mere og følg med her:
www.plasticchange.org/
www.facebook.com/plasticchange
www.denblaaplanet.dk/om-den-bla-planet/videnskab-og-naturbevarelse/plastic-change/

Læs også artiklen “Flydende affaldsøer i verdenshavene” i Habitat #8 (s. 26-31).

"PLASTIC CHANGE HAR BLANDT ANDET  
ETABLERET PARTNERSKAB MED DEN BLÅ PLANET  
SOM FORMIDLINGSPLATFORM OG SAMARBEJDER  

OGSÅ MED PLASTINDUSTRIEN FOR AT FINDE  
LØSNINGER TIL AT STOPPE UDLEDNINGEN AF  

PLASTIK TIL NATUREN."

”



http://www.plasticchange.org/
http://www.facebook.com/plasticchange
http://www.denblaaplanet.dk/om-den-bla-planet/videnskab-og-naturbevarelse/plastic-change/
http://issuu.com/dzs-habitat/docs/habitat_8
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KLOKKEFRØENS
BEVARELSE

	2-årige klokkefrøer sættes ud på Hjelmshoved 
 Foto: Payana Hendriksen
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Tekst: 
Lene	Vestergren	Rasmussen		

lr@zoo.dk

En moderne zoologisk have  
er andet end løvebrøl og klappegeder  

- det vil du finde ud af i den følgende artikel. 

Zoologisk	Have	i	København	har	i	en	årrække	
beskæftiget	sig	med	naturbevarelsesprojek-	
ter	globalt,	men	i	højeste	grad	også	lokalt.	

Klokkefrøen	(Bombina bombina)	er	totalfredet
i	Danmark.	Det	betyder	den	ikke	må	ind-
samles,	hverken	som	æg,	larve	eller	voksen,		
medmindre	der	er	givet	tilladelse	fra	Natur-	
styrelsen.	Klokkefrøen	har	været	nede	på	
en	bestand	på	samlet	set	1.000	individer	i	
hele	landet.	Hvis	ikke	gode	kræfter	i	1990	
havde	gjort	en	indsats	for	arten,	havde	den	
med	stor	sandsynligvis	været	udslettet	i	
Danmark.

FORTRÆNGT I DET MODERNE LANDBRUGSLAND
Hovedårsagen	til	klokkefrøens	massive	til-	
bagegang	ligger	i	effektiviseringen	af	land-	
bruget.	Den	gamle	driftsform,	hvor	bonden	
havde	kvæg	på	marken,	og	køerne	havde	
adgang	til	et	vandhul,	da	trivedes	klokke-
frøen	i	skøn	forening	med	kvæget.	De	tunge	
kvæg	sørger	for	god	vandhulspleje,	hvor	dun-	
hammer	og	anden	vegetation	blev	effektivt	
hold	nede,	når	de	store	dyr,	skulle	have	sluk-	
ket	tørsten.	Dermed	stod	vandhullet	åbent	
og	solbeskinnet.	Nøjagtig	sådan	foretrækker	
klokkefrøen	sit	ynglevandhul.	Modsat	et	

typisk	vandhul	i	vore	dage.	Det	ligger	om-
kranset	af	dyrkede	marker,	hvor	der	både	
bliver	sprøjtet	og	gødet	rundt	om.	De	høje	
siv	omkring	vandhullet	gør	det	mørkt,	koldt	
og	skyggefuldt,	alt	andet	end	attraktivt	for	
klokkefrøen.	Hvis	der	overhovedet	er	et	
vandhul.	Langt	de	fleste	marker	er	drænet,	
og	det	levner	ikke	meget	vand	på	markerne.

Det	er	ikke	kun	landbruget,	der	skal	have	
skylden.	Også	udsætning	af	fisk	og	ænder	
i	små	vandhuller	har	gjort	deres	indhug	i	
bestanden	af	klokkefrø,	og	paddebestanden	
i	almindelighed.	Misforstået	godhed	overfor		
naturen	fører	indimellem	fejlslag	med	sig.	
Ønsket	om	både	at	have	fisk	og	frøer	i	
samme	vandhul	betyder	den	visse	død	for	
frøerne	på	den	lange	bane.	

DET SKULLE GÅ SKIDT, FØR DET GIK GODT
Historien	starter	i	det	Sydfynske	øhav	på	øen		
Hjortø.	Året	er	1995,	og	bestanden	af	klok-	
kefrøer	i	det	sydfynske	er	på	stærkt	tilbage-
tog.	Allerede	på	det	tidspunkt	havde	ildsjæle	
fulgt	bestanden,	og	man	var	klar	over,	at	der	
skulle	gøres	en	indsats	for	at	sikre	artens	
overlevelse.	En	efterårsstorm	gjorde	situa-	
tionen	yderligere	kritisk,	idet	digerne	ikke	

mailto:lr%40zoo.dk?subject=vedr.%3A%20Artikel%20i%20Habitat%20%2311
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"UDSÆTNING AF FISK OG ÆNDER  
I SMÅ VANDHULLER HAR GJORT  
DERES INDHUG I BESTANDEN AF  
KLOKKEFRØ, OG PADDEBESTANDEN  
I ALMINDELIGHED"

holdt,	og	det	salte	havvand	oversvømmede	
øen.	Efter	den	storm	blev	kun	fire	frøer	red-	
det.	Frøerne	blev	bragt	til	August	Kroghs	
Instituttet	i	København,	hvor	man	ved	hjælp	
af	hormoner	fik	fremavlet	omkring	100	frøer.	

Et	samarbejde	mellem	Zoo,	Feltherpetolo-
gisk	Udvalg	og	Amphi	Consult	tog	sin	be-	
gyndelse.	Erfarne	feltherpetologer	var	med	
til	at	forvandle	et	bassin,	der	ellers	husede	
Koi	Karper,	i	Zoos	gamle	Ormegårde,	til	et	
Klokkefrø-habitat.	Maj	2001	ankommer	ni	
voksne	klokkefrøer	til	Zoo,	fem	hanner	og	
fire	hunner.	Frøerne	bliver	sat	ud	i	det	reno-	
verede	anlæg.

I	mellemtiden	er	arbejdet	med	klokkefrøerne	
på	Hjortø	blevet	en	del	af	et	EU–LIFE	projekt.		
Midler	herfra	bliver	brugt	til	genoprettelse	
af	habitatet	på	Hjortø.	De	nedbrudte	diger	
repareres	og	sikres.	Der	graves	en	del	nye	
vandhuller,	samt	render	mellem	nogle	af	
vandhullerne,	der	skal	fungere	som	korridor-	
er	mellem	nogle	af	vandhullerne.	Der	laves	
indhegninger,	og	kvæget	indtager	for	alvor	
atter	øen.	

Øboerne	har	fra	starten	været	meget	positive		
stemt	overfor	de	tiltag	projektet	førte	med	
sig.	Mange	af	de	initiativer,	der	er	udført	på	
øen,	har	haft	direkte	indvirkning	på	deres	
jorder	og	ændret	i	landskabet.	Fra	begyndel-
sen	af	projektet	har	øboerne	velvilligt	lagt	
matrikel	og	tid	i	projektet.	En	vedholdende	
bedrift.	Uden	deres	indsats	og	ønske	om	at	
få	klokkefrøerne	tilbage	til	øen	kunne	sådan	
et	projekt,	ikke	blive	en	succes.	

1

2
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1: Nylagte æg. En hun lægger mellem 50-150 æg. Æggene 
 kan være svære at få øje på. Klokkefrøen bruger typisk 
 lodrette sumpstrå. Foto: Lene Vestergren Rasmussen

2: Landgang på Strynø Kalv. Mange af de små øer har ikke 
 landgangbro. Her bæres 200 haletudser i land og udsættes.  
 På Strynø Kalv er der kun et enkelt hus.  
 Foto: Michael O. Jørgensen

3: Haletudserne sættes ud i bure i vandhullet. 
 Foto: Michael O. Jørgensen

FRA ZOO TIL NATUREN
I	sommeren	2002	havde	klokkefrøerne	i	
Københavns	Zoo	lagt	de	første	æg.	Æggene	
blev	nænsomt	taget	op	af	anlægget	og	bragt	
til	Zoos	Avlscenter.	Under	stor	opmærksom-	
hed	blev	udviklingen	observeret,	og	det	endte		
med	i	alt	48	nyforvandlede	frøer.	

Fremtidige	avlsdyr	var	hermed	sikret.	For	at	
intensivere	avlen	rykkede	opdrættet	for	alvor		
indendørs	i	2004.	Zoologisk	Have	havde	få		
år	forinden	bygget	et	Avlscenter,	en	tilbyg-	
ning	til	Tropehuset.	I	Avlscenteret	blev	der	
lavet	dertil	indrettede	ynglebassiner.	Klokke-	
frøernes	biotop	blev	forsøgt	efterlignet,	med	
lyse	siv,	andemad	og	skjulesteder	i	vandet		
og	på	landdelen.	Heldigvis	var	klokkefrøerne	
tilfredse	med	det,	de	fik	tilbudt,	og	de	første	
æg	blev	lagt	kort	efter	introduktionen.	Det	
endte	med	et	udbytte	på	32	haletudser.	
Ganske	vist	en	beskeden	portion	æg.	Setup-	
pet	fungerede,	det	var	det	vigtigste.	Det	
kunne	altså	godt	lade	sig	gøre	at	opdrætte	
klokkefrøer	i	Zoo.

I	sommeren	'04	blev	de	32	haletudser	pakket	
ned.	De	skulle	nu	tilbage	til	deres	oprindelses-	
sted.	Det	var	et	stort	og	epokegørende	øje-	
blik.	Ikke	mange	zoologiske	haver	har	oplevet	
at	sætte	zoo-avlede	dyr	ud	i	naturen.

Det	største,	du	som	dyrepasser	i	en	zoologisk		
have	kan	opnå,	er	at	sætte	dyr	ud	i	naturen	
-	en	fantastisk	følelse	og	tilfredsstillelse.	Jeg	
er	stolt	over	at	vise,	hvad	en	zoologisk	have	
også	kan	udrette.	

Haletudserne	blev	sat	ud	i	en	slags	kravle-	
gård.	Lavet	af	en	porsa	ramme	med	påmon-	
teret	stof,	som	kun	tillader	vandet	trænger	
ind.	Rammen	er	overdækket	med	hønsetråd.	
Øboerne	satte	kravlegårdene	i	vandet	en	
uges	tid,	før	haletudsernes	ankomst.	Det	
sikrer	en	god	algevækst	på	stoffet,	som	hale-	
tudserne	ernærer	sig	af.	Haletudsernes	land-	
gang	muliggøres	med	flydende	vandplanter.		
Først	når	haletudserne	har	metamorfoserede		
og	sidder	på	planterne	i	kravlegården,	kom-
mer	de	ud	i	selve	vandhullet.	I	det	øjeblik	er	

3
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klokkefrøen	helt	på	egen	hånd.	Den	metode	
er	fast	procedure,	når	haletudserne	ankommer	
fra	Zoo	til	Hjortø.

NATUREN EFTERLIGNES PÅ VALBY BAKKE
Vigtigheden	i	at	efterligne	naturen	så	meget		
som	muligt,	når	frøerne	skal	yngle,	er	en		
meget	bevidst	handling	i	Zoo.	Ved	at	studere		
frøernes	biotop	genskabes	et	lille	stykke	
natur	i	Zoo.	Desuden	følger	frøerne	så	vidt	
muligt	årsrytmen,	trods	de	er	i	fangenskab.	
Det	betyder,	de	om	vinteren	og	udenfor	
frøernes	yngleperiode		
opbevares	i	et	køle-	
rum,	hvor	tempera-	
turen	gradvis	kan	
ændre	i	takt	med	
årstiden.	På	den	måde	
følger	de	den	rytme,	
de	er	indkodet	til.	En	
klokkefrø,	der	ikke	
har	tilbragt	vinteren	i	
dvale,	vil	næppe	kom-
me	i	ynglestemning.	

Opdræt	af	klokkefrøer	under	kontrollerede	
forhold	betyder,	at	der	opnås	det	maksimale	
udbytte	af	æggene.	Overlevelsesraten	må	
antages	at	være	større.	Der	er	ikke	risiko	for,		
at	eksempelvis	en	and	kommer	forbi	de	ny-
lagte	æg,	og	spiser	dem.	Samtidig	er	hale-	
tudserne	i	fred	for	vandinsekter,	som	ynder	at		
spise	dem.	Under	Zoos	beskyttende	vinger	
kan	vi	booste	bestanden,	og	på	den	måde	
hjælpe	klokkefrøerne	med	hastigt	at	komme	
på	fode	igen.	

KØBENHAVN ZOO OG NATURBEVARELSE I VORES 
EGEN BAGHAVE
Det	er	klart,	at	det	arbejde,	der	laves	i	Zoo,	
ikke	kan	stå	alene.	Der	skal	parallelt	med	op-	
drættet	af	frøerne	i	fangenskab	laves	seriøs	
habitatpleje.	Som	tilfældet	har	været	med	
Klokkefrøprojektet	i	det	Sydfynske.

Fra	de	første	opdræt	og	udsætninger	i	2004	
har	projektet	kørt	med	stor	medvind.	Gennem	
	årene	er	der	i	København	Zoo	opdrættet	og		
udsat	over	3.000	haletudser	på	Hjortø.	Heldig-	
vis	rakte	de	økonomiske	midler	også	til	nogle		

udgravninger	på	Strynø	Kalv	og	Hjelmshoved.	
På	disse	øer	er	der	de	sidste	par	år	sat	hale-	
tudser	og	unge	klokkefrøer	ud	-	godt	nok	i	langt		
mindre	målestok.	Med	tiden	vil	Hjortø-generne		
være	spredt	til	flere	af	de	Sydfynske	øer.

Et	besøg	på	Hjortø	en	varm	sommerdag	vidner		
om,	at	arbejdet	har	båret	frugt.	Klokkefrøerne		
kvækker	stort	set	overalt	på	øen,	og	øboerne		
beretter,	at	så	mange	klokkefrøer	mindes	de	
ikke	at	have	hørt	eller	set	før	i	deres	tid.

Der	blev	sidst	sat	hale-tudser	ud	på	Hjortø	i		
2012,	hvilket	forhåbentligt	næppe	vil	være	
nødvendigt	fremadrettet.	Klokkefrøerne	klarer		

selv	avlen,	helt	uden	
hjælp	eller	indblanding.		
Der	observeres	både	
æg,	haletudser	og	ny-	
forvandlede	klokkefrøer	
på	øen.	

Klokkefrø-projektet	er	
et	bevis	på	at	et	sam-	
arbejde	mellem	lokale	
ildsjæle,	kyndige	felt-	

herpetologer	og	en	zoologisk	have	i	storbyen,		
formår	at	skabe	fordelagtige	resultater	til	gavn		
for	en	truet	art.

Denne	beretning	er	også	et	bevis	på	at	selv	
med	en	lille	population	er	der	ingen	grund	
til	at	læne	sig	tilbage	og	lade	stå	til.	Der	er	
ikke	for	sent.	Også	i	fremtiden	vil	Zoologisk	
Haves	primære	bidrag	ligge	i	ex-situ	delen.

Klokkefrøer	sælger	ikke	mange	billetter	til	Zoo.		
Men	det	betyder	ikke	at	sådan	et	projekt	er		
et	engangsforetagende.	I	Zoo	er	man	sit	
ansvar	bevidst,	og	flere	projekter	er	i	gang	
eller	i	støbeskeen	til	gavn	for	vores	hjemlige	
natur.	Lignede	projekter	på	klokkefrøen	og	
strandtudsen	arbejdes	der	målrettet	med	i	
København	Zoo.	På	strandtudsen	avles	og		
udsættes	der	haletudser	og	tudser	fra	tre	
forskellige	bestande,	men	det	er	en	helt	
anden	historie.

”VIGTIGHEDEN I AT EFTERLIGNE  
NATUREN SÅ MEGET SOM MULIGT,  
NÅR FRØERNE SKAL YNGLE, ER EN  
MEGET BEVIDST HANDLING I ZOO”
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1: Nyforvandlede klokkefrøer.  
 Foto: Lene Vestergren Rasmussen 

2: Burene står typisk et par uger i vandhullet, inden hale- 
 tudserne ankommer. Dermed sikres en god algevækst  
 på stoffet, som haletudserne ernærer sig af.  
 Foto: Lene Vestergren Rasmussen

3: Forfatteren udsætter klokkefrøer på Hjelmshoved.  
 ”Jeg fryder mig hver gang og føler virkelig København  
 Zoo gør en forskel, når det gælder naturbevarelse  
 i vores egen baghave”. Foto: Anja Andersen

1

2

3
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Ulven og folket 
Til ulvemøde  
i Holstebro

Tekst:	Peter	Lyhne	Højberg

I forbindelse med at ulven er ved at etablere sig i den danske natur, 
har Naturstyrelsen i samarbejde med Vildtforvaltningsrådets  

ulvegruppe henover foråret afviklet fire informationsmøder om netop 
denne nye situation. Møderne blev afviklet i fire forskellige jyske 

byer med den hensigt at sætte fokus på myter og fakta,  
samt at give folk muligheden for at stille spørgsmål  

og udtrykke bekymringer.
Ulven vender tilbage til det danske landskab som  

en beskyttet art. Det betyder, at den ikke må jages eller  
forstyrres. Samtidig repræsenterer ulven, som topprædator,  
en type af rovdyr, som ikke har været i Danmark siden 1813,  

hvor arten blev erklæret udryddet, da det sidste individ  
blev skudt uden for Skive i Jylland. 
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KAMPEN MOD MYTERNE
Når	en	beskyttet	topprædator,	som	samtidig	
er	omgærdet	af	myter,	er	ved	at	etablere	
sig	som	en	del	af	den	danske	natur,	er	der	
potentiale	for	konflikter	med	mennesker.	
Dette	blev	bl.a.	bekræftet	ved	det	sidste	af	
de	fire	møder,	som	blev	afviklet	i	Holstebro.	
Arrangørerne	af	møderne	har	været	bevidste	
om	betydningen	af	at	være	til	rådighed	for		
folk	for	at	give	dem	muligheden	for	at	få	alle	
deres	spørgsmål	besvaret.	Som	en	anerkend-	
else	af	vigtigheden	af	oplysning	for	at	ad-	
skille	fakta	og	myter,	bestod	panelet	af	folk	
fra	Naturstyrelsen	samt	Vildtforvaltningsrådet,	
Landbrug	&	Fødevarer,	Danmarks	Jægerfor-	
bund,	Danmarks	Naturfredningsforening,	
Friluftsrådet,	Dansk	Ornitologisk	Forening,	
Dyrenes	Beskyttelse	og	Dansk	Skovforening,		
og	På	den	måde	kunne	spørgsmål	rettes	til	
personen	med	den	største	ekspertise	på	
området.

De	overordnede	emner	som	blev	taget	op	til		
mødet	var,	om	ulve	er	farlige	for	mennesker,		

hvordan	kompensationsordningerne	og	til-	
skud	til	ulvesikre	hegn	vil	fungere,	samt	hvor		
mange	ulve	der	er	plads	til,	og	hvordan	de	
vil	distribuere	sig.	Således	blev	der	også	
stillet	spørgsmål	til	ulvens	adfærd,	f.eks.	om	
hvad	der	sker,	hvis	man	overrasker	en	ulv.

Nogle	af	deltagerne	stillede	spørgsmålstegn		
ved,	hvorfor	vi	skal	have	ulve,	når	det	er		
besluttet,	at	vi	ikke	skal	have	vildsvin.	
Ydermere,	hvorfor	det	var	okay	at	skyde	
rovdyret	(der	viste	sig	at	være	en	hund),	som		
havde	nedlagt	en	dåkalv	i	Dyrehaven	nord	

”NÅR DET ER ET SPØRGSMÅL 
OM, HVORDAN VI SKAL HAVE 

ULVEN, ER DET DERFOR OGSÅ 
VIGTIG AT SE PÅ, HVORDAN 

DEN BEDST BEVARES”

 Ulven er efter 199 års fravær vendt tilbage til den danske natur. Foto: Larry McGahey
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for	København,	når	det	ikke	er	okay	at	skyde	
ulvene	i	Jylland,	selvom	de	nedlægger	de	
vildt	dér.

Som	noget	af	det	første	til	mødet,	blev	det	
pointeret,	at	det	i	forvaltningen	af	ulven	ikke	
er	ikke	en	præmis,	om	vi	skal	have	ulven,	
men	hvordan	vi	skal	have	den.	Dette	var	en	
hentydning	til	de	folk,	som	mener,	at	vi	ikke		
har	brug	for	ulven,	og	at	den	ikke	hører	til	i		
Danmark.	Ulven	er	en	beskyttet	art	og	bliver	
behandlet	som	sådan.	Vildsvinet,	derimod,		
er	ikke	beskyttet	og	bliver	skudt,	fordi	man		
frygter,	at	de	kan	smitte	tamsvin	med	svine-	
pest.	Ifølge	Naturstyrelsen	er	det	to	forskel-
lige	situationer.

Når	det	er	et	spørgsmål	om,	hvordan	vi	skal	
have	ulven,	er	det	derfor	også	vigtig	at	se	på,		
hvordan	den	bedst	bevares.	

VILDE ULVE ER MÅSKE IKKE SÅ VILDE 
Conservation	handler	om	at	akkommodere	
vilde	arters	behov	og	menneskers	forvent-
ninger.	Det	kan	være	svært,	når	en	arts	til-	
stedeværelse	strider	direkte	med	menneskers		
interesser	(Boitani	2003),	hvilket	er	tilfældet	
med	ulven.	Derfor	er	det	også	vigtigt,	at	be-	
folkningen,	specielt	i	områder,	hvor	ulvene	
færdes,	informeres	om,	hvad	der	er	fakta,	
og	hvad	der	er	myter.	

Ifølge	Chapron	et	al.	(2014)	er	conservation-
udfordringerne	størst	i	de	områder,	hvorfra		
de	store	rovdyr	er	blevet	udryddet,	da	

tilpasningerne	til	at	sameksistere	er	gået	tabt		
som	en	konsekvens.	Folk	er	da	også	mere	
positive	over	for	ulve,	i	de	områder	hvorfra	de	
aldrig	har	været	udryddet	(Fritts	et	al.	2003).	

Det	er	vigtigt	at	afbøde	konflikter	mellem	
mennesker	og	ulve,	da	litteraturen	viser,	at	
konflikterne	kan	føre	til	krybskytteri,	som	en	
form	for	selvjustits	(Boitani	2003;	Liberg	et	
al.	2011;	von	Essen	et	al.	2014).	Det	er	især	
vigtigt	for	en	autoritet	som	Naturstyrelsen	
at	vise,	at	den	formår	at	håndtere	konflikter,	
da	manglen	på	tiltro	til	autoriteter	også	har	
vist	sig	at	føre	til	trodsige	handlinger,	såsom	
krybskytteri	(Ericsson	et	al.	2013).	Derfor	er	
informationsmøder	som	disse	også	vigtige.	

En	essentiel	ting	at	få	informeret	om	er,	at		
ulve	kan	sameksistere	med	mennesker,	også	
i	overvejende	kulturelle	landskaber,	som	det		
man	finder	i	Danmark.	Som	følge	af	at	ulven		
blev	udryddet	fra	store	dele	af	de	områder,		
hvor	den	har	været	udbredt,	var	den	begræn-	
set	til	kun	at	eksistere	i	bjergrige	områder	
med	lav	befolkningsæthed.	Deraf	kommer	
konceptualiseringen,	at	ulve	kun	hører	til	i	
ekstremt	vildnis	langt	væk	fra	menneskelig	
aktivitet	(Mech	&	Boitani	2003b).	Tværtimod	
har	ulven	en	næsten	overraskende	villighed	
til	at	leve	tæt	på	mennesker,	efter	den	er	
blevet	erklæret	en	beskyttet	art.	Italienske	
ulve	lever	således	i	udkanten	af	Rom,	ulve	fra		
den	amerikanske	stat	Minnesota	lever	i	land-	
brugsområder,	selvom	de	er	opvokset	i	skove,		
og	i	dele	af	Spanien	lever	ulve	fortrinsvist	i	
solsikke-	og	hvedemarker	(Mech	&	Boitani	
2003a).

Dermed	ikke	sagt	at	konflikter	ikke	vil	opstå,	
for	det	vil	de.	Derfor	er	det	vigtigt,	at	forvalt-	
ningsplanen	for	ulven	er	dynamisk	og	kan	
tilpasses.	Det	er	vigtigt,	at	Naturstyrelsen	
formår	at	håndtere	disse	konflikter	på	en	
måde,	som	både	tilgodeser	ulven	og	folket.

Læs også artiklen “Ulven kommer”  
i Habitat #7 (s. 38-43)

"EN ESSENTIEL TING AT FÅ  
INFORMERET OM ER, AT ULVE KAN 
SAMEKSISTERE MED MENNESKER, 
OGSÅ I OVERVEJENDE KULTURELLE 
LANDSKABER, SOM DET MAN  
FINDER I DANMARK."
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 Mystik og uvidenhed omgærder ulven. Det er vigtigt at investere i at oplyse 
 folk, som bor i de områder, hvor ulve vil færdes. Foto: Peter Lyhne Højberg 
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Det	er	børnelærdom,	at	vores	mad	produceres	
af	landmænd.	Men	man	kan	nemt	glemme,	at	
landmændene	ikke	selv	har	kontrol	med	alle		
faktorerne,	der	skal	til	for	at	lave	korn	eller		
fede	en	ko	op,	på	trods	af	deres	store	maskin-	
park	og	tilsætning	af	gødning,	bekæmpelses-	
midler	og	medicin.	Planterne	er,	i	høj	grad,	
afhængige	af	fx	regn	samt	en	jord	af	rette	
beskaffenhed.	Bakterier	i	jorden	indgår	i	om-	
dannelsen	af	gødning	til	næringsstoffer	til	
planterne.	Og	til	nogle	afgrøder	er	biernes	
bestøvning	afgørende	(se	Habitat	#8,	s.	12	
Bierne	fordufter).	Dyrene	skal	have	vand,	
gerne	rent	grundvand.	Fodret	skal	være	
sundt,	og	luften	skal	være	ren,	så	dyrene	er	
sunde	og	raske.

Landbruget	er,	i	høj	grad,	afhængig	af	øko-	
systemtjenester.	Og	det	er	vi	alle	på	en	række	

Hvad er værdien af 
økosystemtjenester?

Tekst og fotos: Dennis	Lisbjerg

Du har måske hørt om økosystemtjenester eller ecosystem services  
og hørt, at de er betydningsfulde. Men hvor vigtige er de?  

Og har det betydning at kende deres værdi?

områder	som	f.eks.	drikkevandet.	Vores	vand-	
forsyning	er	baseret	på	rensning	af	vand,	der		
siver	ned	gennem	jordlagene	og	samler	sig		
i	grundvandet.	Hvis	vi,	i	Danmark,	har	en	
grundvandsboring,	som	ikke	leverer	rent	
vand,	så	bliver	den	bare	lukket.	Alternativt	
kan	vi	producere	rent	vand	gennem	tekniske	
processer,	men	det	er	utroligt	teknisk	og	en-
ergikrævende	og	dermed	dyrt.	Dermed	har	
vi,	indtil	videre,	ikke	behøvet	at	betale	for	
rent	vand,	men	kunne	benytte	den	gratis	
service,	som	naturen	leverer.

Det	var	en	artikel	i	det	videnskabelige	tids-	
skrift	Nature,	der	i	1997	for	alvor	fik	øko-
systemtjenester	på	den	globale	dagsorden.	
I	artiklen	forsøgte	de	at	værdisætte	hele	
verdens	økosystemtjenester.
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 Fiskere på vej ud til dagens arbejde på Lake Victoria. Fiskernes livsgrundlag er helt afhængig af de fisk, de kan fange i søen.
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Dette	blev	fulgt	op	af	FN,	som	stod	bag	Mil-	
lennium	Ecosystem	Assessment	(MEA),	som	
fra	2001	til	2004	vurderede	konsekvenserne		
af	forandringer	i	økosystemerne	for	menne-	
sker	og	skulle	komme	med	bud	på	tiltag	for		
at	sikre	en	bæredygtig	brug	af	økosystem-	
erne.	I	vurderingen	blev	økosystemtjenest-	
erne	inddelt	i	fire	kategorier:	

1. Provisioning - fx fødevarer, foder, vand,  
træ til byggeri og energi

2. Regulating - fx klima regulering, vand  
og luftrensning, sygdomskontrol

3. Cultural - fx spirituelt, fritid (øko-turisme), 
videnskab

4. Supporting - fx primærproduktion og  
bestøvning 

I	alt	blev	24	økosystemtjenester	undersøgt	
grundigt,	og	resultatet	var,	at	15	af	disse	er		
blevet	forringet	eller	udnyttet	på	ikke-bære-	
dygtig	vis.	Tiltag,	der	øger	én	økosystem-	
tjeneste,	vil	som	regel	ske	på	bekostning	af	
en	anden.	Fx	vil	øget	dyrkning	af	afgrøder	
ofte	medføre	brug	af	vand	og	udpine	jorden.	
Men	det	behøver	ikke	at	være	sådan.	

To	forskellige	økosystemtjenester	kan	godt	
have	positiv	resultat	ved	at	øges,	fx	vil	en	
øget	muslingeproduktion	i	de	danske	fjorde,	
både	kunne	bidrage	til	fødevareproduktionen		
eller	indgå	som	en	foderingrediens,	og	sam-	
tidigt	bidrage	til	en	kvælstofreduktion	i	havet		
og	dermed	en	bedre	vandkvalitet.	

Økosystemtjenester	er	altså	økosystemernes		
bidrag	til	menneskelig	velfærd	og	trivsel.	
Politisk	har	man	erkendt,	at	nedgangen	i	øko-	
systemtjenester	og	biodiversitet	kan	have	
konsekvenser	for	udviklingen	af	vores	sam-
fund,	og	en	række	lande	har	forsøgt	at	gøre	
status	over	økosystemtjenester	nationalt.

 Muslingeproduktion kan både være en god proteinkilde 
 samt bidrage til forbedret vandkvalitet. Blåmuslinger er  
 en god spise, der er let at tilberede.

 En del Masaai 
 får job i turist- 
 industrien fx 
 som guide eller 
 chauffør i Masai  
 Mara i Kenya.
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 Beregnede værdi af vådområder, 
 tropisk skov og mangrove forskel- 
 lige steder i verden (Figur fra Mil- 
 lennium Ecosystem Assessment,  
 2005. Ecosystems and Human  
 Well-being: Synthesis. Island Press, 
 Washington, DC).

"I ALT BLEV 24 ØKOSYSTEMTJENESTER 
UNDERSØGT GRUNDIGT, OG RESULTATET VAR,  

AT 15 AF DISSE ER BLEVET FORRINGET  
ELLER UDNYTTET PÅ IKKE-BÆREDYGTIG VIS."
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I	forvaltningen	af	naturressourcerne	er	et	af	
hovedproblemerne,	at	man	ofte	ser	på	de	
værdier,	som	direkte	indgår	i	et	marked,	og	
dermed	let	kan	prissættes,	mens	den	forrin-
gelse,	man	efterlader,	ikke	rigtig	kan	måles.	
Ofte	vil	man	også	være	relativ	kortsigtet	i	
sine	økonomiske	beslutninger,	da	potentielle,		
fremtidige,	værdifulde	udnyttelser	kan	være	
svære	at	forudsige.	Der	er	gjort	mange	an-	
strengelser	for	at	sætte	beløb	på	økosystem-	
tjenester,	men	det	er	svært	at	finde	gode	og	
brugbare	metoder	(se	Habitat	#8,	s.	18	The	
value	of	nature).

Men	stort	set	alle	er	enige	om,	at	det	er	et		
problem,	at	man	fx	i	prisen	på	olie	ikke	har	
indregnet	den	forurening,	som	opstår	i	for-
bindelse	med	udvinding	og	bearbejdning		
eller	olieprodukternes	skadelige	virkninger	
(fx	plastik	og	CO2).
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Når	fokus	er	på	de	unikke	naturområder,	som		
stadig	er	tilbage	i	fx	Sydamerika	eller	Afrika,	
er	en	af	de	mest	benyttede	argumenter,	at	
der	kan	være	en	direkte	værdi	i	turisme,	og	
især	økoturisme.	Da	man	umiddelbart	kan	
se	effekten	af,	hvor	mange	penge	turister	
bruger,	er	det	let	at	se	værdien.	Men	et	af	
problemerne	er,	at	turisme	foruden	at	være	
afhængig	af	sikkerheden	i	landet	(ingen	uro-	
ligheder)	også	er	konjukturafhængig.	Det	vil		
sige,	at	i	dårlige	økonomiske	tider,	vil	der	ikke		
komme	så	mange	turister,	og	den	umiddelbare		
værdi	af	områderne	falder	drastiskt.	Eller	hvad		
nu,	hvis	turister	i	fremtiden	foretrækker	bade-	
lande	og	storby-ferier?	-	Så	vil	der	ikke	være		
incitament	for	at	beholde	naturområderne.	
Og	det	tager	kun	et	par	timer/dage	at	øde-	
lægge	et	unikt	naturområde,	som	aldrig	vil	
kunne	reetableres...



http://issuu.com/dzs-habitat/docs/habitat_8
http://www.millenniumassessment.org/en/index.html
http://curis.ku.dk/ws/files/45792121/IFRO_rapport_218.pdf
https://www.djoef-forlag.dk/sites/nt/files/2013/2013_11.pdf
http://www.esd.ornl.gov/benefits_conference/nature_paper.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem_services
http://www.ecosystemvaluation.org/1-02.htm


UDGAVE 11 / 201555 Habitat

Gå ind på www.dzs.dk/habitat/artikel og læs mere FÅ DIN ARTIKEL MED I NÆSTE NUMMER

E N  “ V I L D ” 
H I S T O R I E 
T I L  H A B I TAT?

H A R  D U  E N  S PÆ N D E N D E  H I STO R I E  O G  N O G L E  FA N TAST I S K E  B I L L E D E R ? 

http://www.dzs.dk/habitat/artikel
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 Udsigten fra Basecamp Eagle View i Naboisho Consercancy, Kenya. 
 Basecamp vandt i 2015 en pris for deres arbejde med lokalsamfund.
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NÅR  
FERIEREJSEN 
SKAL VÆRE 

GRØN...
Den internationale organisation Global Sutainable  
Turism Council har defineret minimumskriterier  

for bæredygtighed i rejsebranchen.  
Se her hvordan de kan hjælpe dig.

HVAD SKAL MAN VÆLGE?
I	ferietiden	spredes	vi	for	alle	vinde,	verden	over,	for	at	smage		
på	eventyr	og	oplevelser.	Undervejs,	mens	valget	af	destina-	
tion	og	ferie	står	på,	er	der	i	forvejen	tusindvis	af	ting	at	tænke		
på:	Skal	det	være	med	morgenmad	eller	all-inclusive?	Skal	
farmor	bo	på	værelse	med	lillebror?	Hvilke	aktiviteter	er	der..	
osv	osv.	

Hvis	man	tillige	ønsker	at	lægge	sine	penge	et	sted,	hvor	man		
mener	at	kunne	begrænse	belastningen	på	natur	og	miljø,	og		
samtidig	gerne	bidrage	positivt	til	bevarelse	af	dyr	og	natur	i		
området,	så	har	der,	indtil	nu,	ikke	været	meget	hjælp	at	hente.	

Tekst:	Ditte	Dahl	Lisbjerg,	Foto:	Dennis	Lisbjerg
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: Økocamps som Encounter Mara og Eagle View har taget stilling til deres aftryk på naturen uden at det går ud 
 over komfort og oplevelser

"HVAD SKAL MAN EGENTLIG TÆNKE 
PÅ, NÅR MAN VÆLGER REJSEMÅL? 
OG HVORDAN KAN MAN SIKRE SIG, 
AT ET HOTEL RENT FAKTISK GØR, 
HVAD DE SIGER, DE GØR?"
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DE TRE KOMPONENTER I BÆREDYGTIGHED NÅR DET GÆLDER TURISME 

1.	 Natur/Miljø:	
	 Kriterierne	handler	om	at	minimere	påvirkninger	af	lokalmiljøet	fx	spildevand	og	affald.		
	 Samtidigt	have	viden	om	den	lokale	natur	og	evt.	truede	arter.	Bidrage	til	naturbevarelses-	
	 projekter	og	oplyse	gæsterne	om	den	lokale	natur	og	de	tiltag,	der	gøres	for	at	bevare	den.	

2.	 Socialt/Kulturelt:
	 Disse	kriterier	omhandler	fx,	at	der	skal	være	folk	ansat	fra	lokalområdet.	Og	at	man	bidrager		
	 til	projekter	i	lokalområdet,	der	gavner	de	lokale	beboere.	Desuden	at	man	viser	hensyn		
	 til	og	evt.	fremmer	den	lokale	kultur.	

3. Økonomisk: 
	 Kriterierne	omhandler	drift	af	virksomheden,	at	forretningen	er	etisk	og	lovlig.	At	der	er		
	 ordentlige	arbejds-	og	sikkerhedsforhold	for	de	ansatte.	
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EN BRANCHE I VÆKST
Antallet	af	internationale	rejser	er	steget	fra		
700	millioner	til	mere	end	1	milliard	årligt	
på	bare	et	årti.	Rejsebranchen	er,	globalt	set,	
den	største	servicesektor	og	natur-turisme	
er	det	hurtigst	voksende	segment	i	rejse-	
branchen1.	Turisme	har	potentiale	til	at	gøre	
rigtig	meget	godt	for	dyr	og	natur,	men	det	
er	samtidigt	meget	let	at	drive	turisme,	der		
på	ingen	måde	er	til	gavn	for	natur	og	miljø.	

I	forhold	til	vilde	dyr	og	deres	habitater	er	der		
stort	set	ingen	andre	eksisterende	økono-
miske	‘drivere’	for	bevarelse	af	dyr	og	natur	
end	netop	turisme.	
Derfor	har	miljøcer-	
tificering	potentiale	
for	at	synliggøre	de	
rejsemål,	der	arbej-	
der	med	at	gøre	en	
positiv	forskel	for	den	
lokale	natur	og	der-	
med	give	forbrugerne	
mulighed	for	at	skub-
be	på	for	bæredyg-	
tighed	på	længere	
sigt.	

HVAD SKAL  
MAN KIGGE EFTER
Mens	man	sidder	og	
surfer	internettet	for	
muligheder,	er	man	
som	regel	afhængig	af	destinationernes	be-	
skrivelser	af	sig	selv.	Sammen	med	anmeld-	
elser	på	sociale	medier	som	TripAdvisor.	
Selv	når	man	synes,	at	man	gør	sit	bedste	
for	at	vælge	det	rigtige,	er	det	så	godt	nok?	
Hvad	skal	man	egentlig	tænke	på,	når	man	
vælger	rejsemål?	Og	hvordan	kan	man	sikre		
sig,	at	et	hotel	rent	faktisk	gør,	hvad	de	siger,	
de	gør?	Hvordan	sikrer	man	sig	imod	‘green-	
washing’	-	falske	påstande	om	økologi	og	
bæredygtighed	-	når	der	findes	et	utal	af	øko-	
destinationer	og	mere	end	130	forskellige		
mærkningsordninger	af	mere	eller	mindre	
lødig	kvalitet?

1  www.isealalliance.org/online-community/news/first-standard-for-tour-operators-recognised-by-global-sustainable-tourism-council

For	at	imødekomme	dette,	og	hjælpe	for-	
brugerne	på	vej,	dannede	en	række	orga-	
nisationer	heriblandt	Rainforest	Alliance	og	
FNs	miljøprogram	UNEP,	et	internationalt	
råd,	Global	Sustainable	Tourism	Council	
(GSTC).	Rådet	skulle	virke	som	paraplyor-
ganisation	og	promovere	mærkningsord-	
ninger	for	på	den	måde	at	medvirke	til,	at	
turisme	kan	bidrage	til	naturbevarelse	og	
afvikling	af	fattigdom.	GSTC	har	formuleret	
et	sæt	af	minimumskriterier	for,	hvad	der	
skal	til	for	retmæssigt	at	kunne	kalde	sig	
bæredygtig	turisme.	

"REJSEBRANCHEN ER,  
GLOBALT SET, DEN STØRSTE  
SERVICESEKTOR OG NATUR- 
TURISME ER DET HURTIGST  

VOKSENDE SEGMENT  
I REJSEBRANCHEN1."

http://www.isealalliance.org/online-community/news/first-standard-for-tour-operators-recognised-by-global-sustainable-tourism-council
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Hvis du vil være grøn rejsende, så kan du 
stille din rejsearrangør eller destination 
nogle af de følgende spørgsmål:  

•	 Hvad	er	jeres	miljøpolitik?	
•	 Hvor	mange	af	jeres	ansatte		
	 er	lokale?	
•	 Støtter	I	nogle	projekter	for		
	 lokalsamfundet?	
•	 Hvordan	støtter	I	naturbevarelse?
•	 Hvordan	håndterer	I	spildevand		
	 og	skrald?	
•	 Hvordan	sparer	I	på	energien?	
•	 Hvordan	oplyser	I	jeres	gæster		
	 om	den	lokale	natur/kultur?	
•	 Hvordan	overvåger	I	disse		
	 aktiviteter?
•	 Er	I	certificerede?	
•	 Bliver	I	auditeret?	



De	enkelte	mærkningsordninger,	godkendt	
af	GSTC,	indeholder	således	variationer	af	
kriterier,	men	kan	have	flere	og	mere	spe-	
cifikke	krav	som	rejsearrangør	eller	desti-
nation	skal	leve	op	til.	

TravelLife	er	en	europæisk	mærkningsordn-
ing,	der	er	godkendt	af	GTSC	(læs	mere	om	
TravelLife	i	artiklen	Dansk	rejsebureau	får	
blåstempling	i	bæredygtighed).	Rainforest		
Alliance,	som	du	måske	allerede	kender	fra	
mærkninger	af	bananer,	the	og	kakao,	har	
også	udviklet	en	standard	for	bæredygtig	
turisme,	der	ligeledes	møder	GSTC-kriteri-	
erne.-	Begge	organisationer	har	indgået	
samarbejde	om	mærkning	af	både	hoteller,	
destinationer	og	rejsearrangører.	

: Solcelleanlæg er oplagte at tage i brug under trope-
 solen. Solcellerne er koblet til en mindre batteripark 
 og forsyner telt-campen med strøm. Encounter Mara, 
 Naboisho Conservancy."
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DANSK REJSEBUREAU  
FÅR BLÅSTEMPLING  
I BÆREDYGTIGHED

Tekst:	Anne-Mette	Høeg	Andersen	//	Foto: Astrid	Bonde
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Kipling Travel har, som det først danske rejsebureau  
nogensinde, modtaget en certificering i det globale  

bæredygtighedsprogram Travelife. Det er en milepæl  
for bæredygtig turisme i Danmark, som forhåbentlig  
vil inspirere både bureauer og forbrugere til at tænke  

mere bæredygtigt, når rejsen skal planlægges.
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KIPLING TRAVEL I FRONT
Turisme	og	bæredygtighed	går	ikke	altid	hånd		
i	hånd.	Flere	steder	i	verden	er	muligheden	
for	at	opleve	vild	natur	og	dyreliv	så	stor	en	
attraktion,	at	turister	flokkes	til	områderne.	
Så	hvordan	kan	rejsebureauerne	sikre,	at	
turismen	tager	mest	muligt	hensyn	til	beskyt-	
telsen	af	natur,	dyreliv	og	mennesker?	Og	
samtidigt	sikre	ordentlige	vilkår	for	lokale	
medarbejdere	på	destinationerne?	Det	er	
blot	nogle	af	de	udfordringer,	som	Travelife-
programmet	giver	rejsebureauerne	mulighed		
for	at	imødekomme.

For	Kipling	Travel	har	certificeringen	betydet,		
at	bureauet	har	fået	nogle	reelle	redskaber	i		
arbejdet	med	bæredygtighed,	så	Kipling	mere	
målrettet	kan	præge	udviklingen	i	en	bære-	
dygtig	retning.	Ifølge	Lars	Gundersen,	inde-	
haver	af	Kipling	Travel,	har	alle	rejsebureauer		
og	rejsende	en	vis	forpligtigelse	til	at	udvise	
bæredygtig	ansvarlighed	både	før	og	under	
rejsen.	Og	han	ser	gerne,	at	bæredygtig	
turisme	snarere	bliver	normen	frem	for	und-
tagelsen.

DEN DANSKE UDGAVE AF TRAVELIFE

Travelife	er	et	bæredygtigt	ledelsessystem	
udviklet	særligt	til	rejsebureauer.	Det	er	
Danmarks	Rejsebureau	Forening	(DRF),	der	
har	indført	en	dansk	udgave	af	Travelife	for	
den	danske	rejsebranche.	Programmet	ind-
går	som	en	del	af	foreningens	arbejde	med	
at	fremme	bæredygtighed	i	rejsebranchen.

Ifølge	DRF	har	foreningen	været	beskæftiget		
med	bæredygtighed	inden	for	rejsebranchen	

”FLERE STEDER I VERDEN ER 
MULIGHEDEN FOR AT OPLEVE 

VILD NATUR OG DYRELIV SÅ STOR 
EN ATTRAKTION, AT TURISTER 

FLOKKES TIL OMRÅDERNE.”
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i	mange	år.	I	arbejdet	med	at	få	engageret	
foreningens	medlemmer	har	de,	først	og	
fremmest,	forsøgt	at	gå	foran	som	organi-	
sation	ved	bl.a.	at	udarbejde	en	CSR-politik	
(Corporate	Social	Responsibility,	red.),	her-	
under	en	principerklæring	for	hvordan	DRF	
ønsker	at	arbejde	med	bæredygtighed	både	
internt	på	sekretariatet	og	eksternt	i	forhold	
til	foreningens	medlemmer	og	samarbejds-	
partnere.

Næste	skridt	har	været	at	tilbyde	rejsebu-	
reauerne	en	række	egentlige	redskaber	til,	
hvordan	de	kan	implementere	bæredygtig-	
hed	i	deres	forretningsførelse.	Det	gøres	
bl.a.	gennem	et	samarbejde	mellem	DRF	og	
det	globale	Travelife,	som	har	udarbejdet	et	
skræddersyet	certificeringsprogram	til	rej-	
sebureauer	og	turoperatører,	der	ønsker	
en	mere	bæredygtig	profil.	Sammen	med	
Travelife	har	DRF	lavet	en	dansk	udgave	af		
programmet	og	efterfølgende	bistået	de	
rejsebureauer,	som	har	vist	interesse	for	at	
blive	en	del	af	programmet.	DRF	har	yder-
ligere	lavet	deres	egen	CSR-værktøjskasse	
og	hjemmeside,	hvor	rejsebureauerne	kan		
hente	alt	nødvendigt	materiale.		
Her	kan	rejsebureauerne	få	gode	råd	til	at	
udarbejde	og	implementere	deres	egen	CSR-	
politik	og	få	indblik	i	forskellige	cases	om	
bæredygtighed	i	rejsebranchen.

BÆREDYGTIGHED I DEN DANSKE REJSEBRANCHE
Det	er	DRF’s	opfattelse,	at	bæredygtighed	i	
den	danske	rejsebranche	generelt	spiller	en	
meget	lille	rolle	både	hos	rejsebureauerne	og		
hos	kunderne.	Det	hænger	ufravigeligt	sam-	
men,	da	der	gerne	skal	være	en	reel	efter-
spørgsel	på	bæredygtige	rejser,	før	rejse-
bureauerne	vil	lave	et	tilsvarende	udbud.	
Ifølge	Lars	Thykier,	adm.	direktør	i	DRF,	er		
bæredygtighed	absolut	ikke	alene	forbrug-	
ernes	ansvar.	Men	det	kan	være	meget	om-
kostningsfuldt	for	et	rejsebureau	at	omstille	
virksomheden	til	salg	af	bæredygtige	rejser,	
hvis	der	ikke	er	nogle	aftagere.

”Generelt	forekommer	tendensen	at	være,	at	
folk	synes,	at	rejser,	i	forvejen,	er	et	dyrt	gode		

og	derfor	ikke	har	den	store	lyst	til	at	skulle	
bruge	flere	penge	end	højst	nødvendigt.	Vi	er		
opmærksomme	på,	at	undersøgelser	siger	
noget	andet	–	nemlig	at	kunder	faktisk	gerne		
ønsker	at	betale	lidt	mere	for	en	bæredygtig		
rejse.	Men	virkeligheden	ser	desværre	ikke	
helt	sådan	ud	endnu.	Det	er	muligt,	at	efter-
spørgslen	på	bæredygtige	rejser	på	sigt	vil		
få	samme	vægt,	som	efterspørgslen	på	fx	
økologiske	madvarer.	Men	det	er	stadig	langt	
mindre	omkostningsfuldt	at	bruge	to	kr.	
ekstra	på	en	økologisk	mælk	end	at	betale	
500-1.000	kr.	mere	for	en	bæredygtig	rejse”	
siger	Lars	Thykier.

På	trods	af	udfordringerne	er	flere	af	de	dan-	
ske	rejsebureauer	indstillet	på	at	gøre	en	
indsats	for,	at	rejsekunderne	får	øjnene	op	
for,	at	der	findes	grønne	produkter	i	rejse-	
branchen.	Og	flere	danske	bureauer	er	i	dag	
en	del	af	Travelife	programmet.

Om	resultatet	bliver	et	udbud	af	reelle	øko-
rejser,	som	vi	bl.a.	kender	det	fra	Storbritan-	
nien	og	USA	er	endnu	uvist.	Men	måske	dette	
første	skridt	på	vejen,	kan	inspirere	flere	
danske	rejsebureauer	og	kunder	til	fremover		
at	tænke	mere	bæredygtigt	til	gavn	for	
klodens	natur	og	mennesker.

Fakta: Travelife’s bæredygtighedsprogram  
(www.travelife.dk). 

Læs også artiklen “Når ferien skal være 
bæredygtig” i dette nummer af Habitat.  



http://www.travelife.dk
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SÅDAN	BLIVER	DU	MEDLEM
I	DANSK	ZOOLOGISK	SELSKAB

SÅDAN GØR DU

1)	 Gå	ind	på	www.dzs.dk/medlem

2)	 Indbetal	det	årlige	kontingent	-	enten	med	kreditkort		
	 (via	PayPal),	med	MobilePay	(tlf.	91	55	11	89)	eller		
	 ved	overførsel	til	vores	konto	i	Danske	Bank	(3123		
	 -	3123241312)

3)		 Udfyld	medlemsformularen	med	dine	oplysninger		
	 (email,	navn,	adresse,	medlemstype	mm.)

Du vil snarest herefter modtage en velkomstpakke 
med nogle af vores flotte gadgets 

FAGMEDLEM ELLER STØTTEMEDLEM?

Du	kan	vælge	mellem	vores	2	typer	medlemsskab:	
fagmedlem	eller	støttemedlem.	Fagmedlemmer	er	dig,		
som	har	en	baggrund	eller	viden	inden	for	vilde	dyr,	
biodiversitet	og/eller	naturbevarelse,	hvor	støtte-
medlemmer	er	dig,	der	blot	ønsker	at	støtte	op	om	
vores	arbejde.	Derudover	har	du	valget	mellem	at	
betale	et	årligt	kontingent	på	100	kr	for	et	almindelig	
kontingent	eller	250	kr	(eller	valgfrit	derover)	for	et	
PLUS	kontingent.

Som medlem kan	du	være	med	til	at	forme	foreningens	
arbejde.	Du	er	altid	velkommen	til	at	deltage	i	vores	

Er du ikke allerede medlem af Dansk Zoologisk Selskab, så er det meget 
let at blive det. Og så koster det blot 100 kr om året i kontingent! Med et 

medlemskab støtter du aktivt op om foreningens arbejde for et stærkt  
dansk engagement i bevarelsen af vilde dyr og deres levesteder.

møder,	bidrage	med	kompetencer	inden	for	fundraising,		
regnskab,	IT	eller	hvad	du	nu	er	god	til,	komme	med	
gode	idéer	til	arrangementer	og	bistå	i	planlægningen	
hertil,	og	skrive	indlæg	og	artikler	til	hjemmesiden,	
vores	Facebook-gruppe	og	ikke	mindst	Habitat.	

Send	os	blot	en	mail	til info@dzs.dk, hvis	du	ønsker	
at	deltage	mere	aktivt	i	vores	arbejde.	Vi	hører	meget		
gerne	fra	dig!	Også	hvis	du	har	ris	og	ros.

Med et medlemskab vil	du	være	den	første	til	at	
modtage	Habitat	i	din	indbakke,	når	det	udkommer	
(2	gange	årligt).	Desuden	bliver	du	inviteret	til	vores	
arrangementer	til	fordelagtige	priser.	

Vores	medlemmer	får	derudover	10%	rabat	i	Frilufts-
land	og	North	Face	butikker	landet	over!	Ikke	mindst,	
så	vil	du	som	medlem	bakke	op	om	et	arbejde,	som	
vi	i	Dansk	Zoologisk	Selskab	mener	er	helt	essentielt	
-	bevarelsen	af	en	vild	natur	og	dets	dyr.

MELD DIG IND IDAG  
– OG GØR EN FORSKEL  

FOR VERDENS VILDE DYR 

mailto:info%40dzs.dk?subject=Information%20vedr.%3A%20medlemskab%20af%20Dansk%20Zoologisk%20Selskab
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HVAD  
TÆNKER  
DYR?

KRUDTTØNDEN,  
01.10.2015 - KL. 18-21
Der er mange (ubesvarede) spørgsmål om hvordan dyr  
oplever deres verden og hvad det betyder for hvordan  
vi skal behandle dem; hvad enten det er i fangenskab  
eller forvaltning af vildtlevende bestande.

Sabrina Brando og Gordon M. Burghardt giver en introduktion til dyrs 
opfattelse af verden; cognition og emotioner, med udgangspunkt i forsking  
og praktiske erfaringer. Oplæg og debat er på engelsk.

Se mere på www.dzs.dk

Foto: Claudia Sick




