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Så	skete	det.	Der	blev	opnået	en	enighed	om,	hvordan	verdens	
lande	sammen	kan	reducere	drivhusgasudledningen	–	til	et	accep-	
tabelt	niveau.	Så	vi	bl.a.	undgår	en	stigning	i	temperatur.	Hvilket	
er	især	vigtigt	for	de	endnu	farverige	koraller	–	i	dette	nummer	af	
HABITAT	kan	du	læse	mere	om	hvordan	global	opvarmning	kan	
påvirke	disse	dyr	og	deres	symbiont.

Men	det	er	ikke	kun	i	eksotiske	egne,	at	effekten	på	naturen	af	
menneskers	aktiviteter	ses.	Herhjemme	i	Danmark	er	vi	skyld	i,	
at	man	ikke	længere	kan	opleve	den	store	og	engang	ret	alminde-	
lige	slange	æskulapsnogen	i	vores	natur.	En	rigtig	trist	historie,	
men	som	virkelig	er	værd	at	læse	for	at	få	et	indblik	i,	hvordan	vi	
påvirker	organismerne	omkring	os.	Kampen	for	at	bevare	plads	
til	naturen	og	dens	organismer	er	vigtig,	og	vi	kan	gøre	en	stor	
forskel,	hvilket	sker	i	projekter,	både	for	den	lille	træsnegl	og	de	
store	havskildpadder,	som	du	kan	læse	om	i	dette	nummer.		

Det	er	vigtigt	at	forstå,	hvad	der	påvirker	naturen	og	organismerne	
i	den	for	at	kunne	bevare	en	mangfoldig	natur.	I	Masai	Mara	prøver	
man	at	bestemme	unge	hanløvers	status	og	netop	forstå,	hvad	der		
påvirker	unge	de	hanløver	i	dette	verdenskendte	område.				

Ikke	kun	fordi	naturen	er	vigtig	for	vores	overlevelse,	skal	vi	være	
god	ved	dyrene	omkring	os,	men	det	er	også	et	spørgsmål	om	etik		
–	dyr	er	følende	og	tænkende	væsener.	

Her	i	magasinet	får	du	mulighed	for	at	få	et	større	indblik	i	nogle	
af	disse	følende	og	tænkende	væsners	natur	–	både	fortidige,	nu-	
tidige	og	nogle	der,	hvis	vi	ikke	passer	på,	snart	bliver	fortidige.	
Endelig	er	der	også	en	kort	reportage	fra	det	succesfulde	DZS-	
arrangement	”Hvad	tænker	dyr?”,	hvor	du	kan	få	et	indblik	i,	hvilke		
spørgsmål	der	blev	diskuteret	med	stor	interesse	af	bl.a.	eksperter,		
biologer	og	publikum.

God læselyst. 

HABITAT DECEMBER 2015

Tekst: Jessica Tengvall

JESSICA  
TENGVALL
Redaktion

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 
fagligt funderet organisation med fast fokus på bevar- 
else 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 naturforvaltning. Foruden vores fagmedlemmer tæl- 
ler selskabet også støttemedlemmer, der ønsker at 
slutte op om foreningens arbejde. Selskabet drives af 
en frivillig indsats fra vores  engagerede medlemmer. 

Siden foreningens start i 2004 har DZS haft fokus på 
at formidle 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-eks-
peditionen med kortlægning af den biologiske mang-
foldighed 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. Kon-
takt os, hvis du eller dit firma ønsker at donere penge 
til foreningen.

Læs meget mere og meld dig ind på vores hjemme-
side www.dzs.dk eller kontakt os på info@dzs.dk 

...og følg os på Facebook og linkedin



https://www.facebook.com/groups/zoolog/
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Foto:	Nicholas	Per	Huffeldt
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KÆMPEN  
VI IKKE LÆNGERE  
HAR PLADS TIL I  
DANMARK

 Æskulapsnogen er en stor og kraftig slange – Mellemeuropas største. I august 2015 fik forfatteren 
 store oplevelser med dette prægtige dyr, som indtil for godt 100 år siden var en del af den danske fauna.
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IAGTTAGELSER AF ÆSKULAPSNOG I SYDTYSKLAND

I	august	2015	besøgte	min	hustru	Aoi	og	jeg	det	sydøstligste	hjørne	af	Tyskland	
	i	forbindelse	med	en	rejse	til	Alperne.	Som	herpetolog	ville	jeg	gerne	opleve		

én	af	de	nordligste	populationer	af	Æskulapsnog,	Zamenis longissimus.	

Denne	store	og	imponerende	slange	står	for	mig	som	noget	ganske	specielt,		
ikke	mindst	fordi	den	for	godt	100	år	siden	levede	i	Danmark		

og	angiveligt	skulle	have	været	relativt	almindelig.

Tekst & foto:	Henrik	Bringsøe
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Vi	besøgte	området	øst	for	Passau,	umiddelbart	nord	
for	Donau,	blot	et	par	km	fra	grænsen	til	Østrig,	hvor	
små	populationer	af	æskulapsnogen	forekommer	hist	
og	her.	Vi	fik	hjælp	fra	den	lokale	herpetolog,	Daniel	
Renner,	der	netop	overvåger	disse	populationer.	Men	
vi	havde	oddsene	imod	os,	da	der	var	en	decideret	
hedebølge	med	lufttemperaturer	over	35°C.	I	den	varme	
havde	dyrene	reelt	ikke	behov	for	at	komme	frem	for	
at	sole	sig.

Vi	ledte	ihærdigt	i	to	dage,	hvoraf	Daniel	var	med	på	
førstedagen.	På	begge	dage	fik	vi	stiftet	bekendtskab	
med	æskulapsnoge.

IAGTTAGELSER I BAGENDE SOMMERVARME
Sidst	på	eftermiddagen	den	10.	august	besøgte	vi	flere	
lokaliteter,	hvor	naturtypen	generelt	bestod	af	lysninger	
i	løvskov.	Anstrengelserne	bar	først	frugt,	da	vi	gik	langs	
en	gammel	stenmur	ved	foden	af	en	sydvendt	skråning.	
Vi	ledte	på	selve	skråningen	oven	for	muren,	og	vi	kig-	
gede	også	ind	i	sprækkerne	mellem	de	store	sten	i		
muren.	Her	brugte	Daniel	sin	erfaring	med	æskulap-	
snoge,	idet	han	omhyggeligt	granskede	enhver	sprække		
i	muren.	Efter	en	halv	times	søgen	bemærkede	han	en	
slange	et	stykke	inde	i	muren,	hvor	den	lå	i	sikkerhed.	

Idet	jeg	var	vant	til	at	arbejde	med	vores	almindelige	
danske	snog,	mente	jeg,	at	æskulapsnogen	inde	i	muren	
egentlig	virkede	pænt	stor,	men	Daniel	replicerede,	at	
den	var	lille.	Jeg	fik	taget	nogle	blitzfotos	af	slangen	
inde	i	skjulet	,	men	vi	prøvede	naturligvis	ikke	at	hive	
den	ud.	Det	ville	ikke	tjene	noget	fornuftigt	formål,	da	
en	slange	er	nærmest	ét	stort	muskelbundt,	der	ynder	
at	kile	sig	ind	i	skjul,	hvor	pladsen	er	så	trang	som	
muligt,	og	i	en	faresituation	vil	den	”puste”	sig	op	og	
således	blive	komplet	umulig	at	trække	ud!

Det	var	en	øjenåbner	for	mig,	at	skråningen	med	en		
stenmur	beliggende	blot	én	meter	fra	en	ganske	stærkt	
trafikeret	vej	viste	sig	at	være	et	vigtigt	levested	for		
denne	store	slange.	Daniel	oplyste,	at	mange	menne-
sker	overraskes	over,	at	det	kan	være	særligt	udbytte-
rigt	at	lede	efter	arten	dér	og	ikke	nødvendigvis	fjernt	
fra	alfarvej!	I	godt	vejr,	men	ved	lavere	temperaturer,	
kan	man	fra	vejen	være	heldig	at	se	en	stor	æskulap-
snog	ligge	direkte	på	skrænten,	hvor	den	soler	sig,	
mens	bilister	og	cyklister	suser	lige	forbi	den!

 Et lille stykke inde i en sprække får Daniel øje på en halv-
voksen æskulapsnog! Der er mørkt derinde, så dette billede 
er taget med blitz. Slanger ynder at klemme sig ind i skjul, hvor  
pladsen er så trang som muligt, så prædatorer ikke kan komme  
derind. Det er netop også tilfældet her. Jeg fryder mig blot over  
at have set lidt af æskulapsnogen, ligesom jeg har fået ny viden  
om dens levested. 

 Det er yderst bemærkelsesværdigt, at et vigtig habitat er 
langs en ganske trafikeret vej! Vi lægger ud med at lede efter 
æskulapsnog langs denne sydvendte skråning nær Donau, hvor- 
på æskulapsnoge med jævne mellemrum kan ses sole sig. Men  
i den bagende sommervarme har de slet ikke behov for at kom- 
me frem. Deres skjul mellem de store sten i muren skal deri-
mod vise sig at være svaret i vores søgen...
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Den	11.	august	lagde	Aoi	og	jeg	ud	før	solopgang,	og	
vi	ledte	i	smukke	løvskove	og	ved	stenbrud	på	de	store	
sydvendte	skråninger	ned	mod	Donau.	De	mange	klip-	
per	gav	utallige	skjulemuligheder	til	krybdyr,	deriblandt		
glatsnoge	og	smaragdfirben.	Jeg	kiggede	under	nogle	
klipper	og	rødder,	som	jeg	vendte,	men	fandt	blot	stål-	
orme,	der	er	områdets	almindeligste	krybdyr.	Ved	ni-	
tiden	begav	vi	os	tilbage	til	vores	Gasthaus,	hvor	vi	
spiste	morgenmad.

Bagefter	ville	vi	give	det	en	sidste	chance	for	at	opleve		
en	æskulapsnog,	men	det	var	allerede	blevet	varmt	
med	temperaturer	over	30°C,	og	temperaturen	fort-
satte	med	at	stige	til	over	35°C.	Vi	kørte	derfor	nogle	
kilometer	væk	fra	Donau	og	ind	i	et	skovområde	langs	
et	smukt	vandløb,	da	vi	ikke	ville	lede	i	alt	for	lysåbne	
områder.

Jeg	ledte	især	på	skovklædte	skråninger	og	i	store	
brændestabler,	mens	Aoi,	der	er	ivrig	fuglekigger,	nød		
at	betragte,	fotografere	og	filme	vandstære	og	en	is-	
fugl	langs	vandløbet.	Normalt	finder	vi	ikke	æskulap-
snoge	dér.

Jeg	fandt	en	lille	almindelig	snog	(vores	hjemlige	art),	
et	murfirben	og	nogle	gulbugede	klokkefrøer,	men	
havde	efterhånden	opgivet	at	finde	en	æskulapsnog.	
Da	jeg	pludselig	lige	før	middag	hørte	Aoi	gjalde	

gennem	skoven	”En	slange!!”,	spænede	jeg	over	til	
hende.	Var	det	blot	en	almindelig	snog,	der	pilede	ud	
i	vandet?	Nej,	jeg	glemmer	aldrig	det	syn,	der	mødte	
mig:	Med	store	øjne	og	måbende	med	åben	mund	
kunne	jeg	nyde	synet	af	en	veritabel	kæmpe.	Den	op-	
trådte	virkelig	som	en	konge	–	”King	of	the	Jungle”	var	
det	første,	der	faldt	mig	ind!	Ja,	i	min	barndom	var	dét	
Tarzans	tilnavn,	men	det	passede	sandelig	også	på	
den	store	æskulapsnog,	endskønt	vi	ikke	just	befandt	
os	i	en	tropisk	jungle!

Det	var	en	stor	han	på	ca.	170	cm,	og	den	havde	en	
diameter	eller	tykkelse	på	ca.	5	cm.	Æskulapsnogen	
klatrede	roligt	gennem	en	kvalkved,	og	med	største	
forsigtighed	bevægede	jeg	mig	lidt	omkring	og	foto-
graferede	flittigt	skønheden.	Én	forkert	bevægelse	fra	
min	side	ville	skræmme	slangen	og	få	den	til	at	flygte	
i	fuld	fart	over	skovbunden	eller	op	i	træerne!	Den	var	
naturligvis	klar	over	min	tilstedeværelse,	men	den	
tolererede	mig	åbenbart.	Alle	billeder	blev	taget	in	situ,		
idet	jeg	ikke	berørte	slangen.	At	den	befandt	sig	i	skyg-	
gen	og	et	par	meter	over	det	kølige	vandløb,	kan	an-
tagelig	tilskrives	den	stærke	varme,	da	det	må	have	
været	nogenlunde	svalt	her.

Vi	tog	afsked	med	den	prægtige	æskulapsnog,	og	jeg	
fik	sundet	mig	over	den	storslåede	oplevelse.	Jeg	må	

 Artiklens forfatter studerer og fotograferer den 170 cm store æskulapsnog, som klatrer yndefuldt i et buskads oven for et vandløb. 
Foto: Aoi Bringsøe.
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tilstå,	at	der	efter	en	rum	tid	løb	nogle	negative	tanker	
gennem	mit	hoved:	Tænk	at	vi	for	år	tilbage	havde	
denne	”konge”	i	vores	egen	natur,	og	at	vi	på	efter-
trykkelig	vis	gav	den	dødsstødet!	Det	var	da	uforskam-	
met.	Men	jeg	vil	til	sidst	i	artiklen	vende	tilbage	til	den	
del	af	sagen,	der	drejer	sig	om	udryddelse	af	arten	fra	
Danmark.

LIDT GENERELT OM ÆSKULAPSNOG
Æskulapsnogen	har	det	videnskabelige	navn	Zamenis 
longissimus.	Indtil	2001-2002	blev	den	kaldt	Elaphe 
longissima,	idet	slægtsnavnet	Elaphe	var	lidt	af	en	”rode-
kasse”	og	blev	brugt	for	en	lang	række	amerikanske,	
europæiske	og	asiatiske	rottesnoge.	To	fylogenetiske	
studier	fra	hhv.	2001	og	2002,	der	byggede	på	såvel	
molekylærbiologiske	metoder	som	morfologi,	inddelte	
denne	samleslægt	i	adskillige	selvstændige	slægter,	
deriblandt	Zamenis	med	fem	arter	i	Europa	og	Mellem-
østen.

Æskulapsnogen	er	så	afgjort	
en	stor,	kraftig	og	muskuløs	
slange.	Rekorden	er	225	cm,		
og	arten	hører	til	Europas	
største	slanger.	Men	indi-
vider	på	over	180	cm	er	
sjældne,	og	slangen	på	ca.	
170	cm,	som	vi	oplevede,		
ligger	tæt	på	den	normale	
maksimumlængde.	Hanner-	
ne	bliver	større	end	hunnerne,	som	sjældent	overskrider		
140	cm.	Det	er	ikke	uden	grund,	at	dens	artsepitet	
er	”longissimus”,	som	på	latin	betyder	”den	længste”.	
Slægtsnavnet	Zamenis	er	af	græsk	oprindelse	og	går
lidt	i	samme	retning,	idet	”za”	betyder	”meget”	eller
”udpræget”,	og	”menos”	betyder	”styrke”	eller	”kraft”.

Den	adskiller	sig	med	sin	størrelse	markant	fra	de	øvrige	
mellemeuropæiske	slanger	–	det	ser	vi	straks,	når	vi	står		
over	for	et	velvoksent	eksemplar,	hvorfor	jeg	tillader	
mig	at	kalde	den	en	kæmpe.	Men	æskulapsnogen	kan	
naturligvis	ikke	måle	sig	med	f.eks.	kvælerslanger,	som		
vi	oplever	på	rejser	til	fjerne	himmelstrøg.

Æskulapsnogen	har	glatte	og	glinsende	skæl	på	krop-	
pen,	selv	om	de	ude	mod	halen	kan	være	svagt	kølede.		
De	to	danske	slangearter	har	kølede	skæl,	hvilket	vil		
sige,	at	hvert	skæl	har	en	forhøjet	midterkøl.	Ved	første		
øjekast	ser	det	ud	som	om,	at	kroppens	tværsnit	er		
nogenlunde	trindt.	Men	det	er	ikke	helt	tilfældet.	
Æskulapsnogens	bugskinner	(dvs.	de	brede	skæl	på		
bugen)	har	en	kant	eller	et	knæk	ude	mod	kropssiderne,		
hvilket	yder	den	støtte,	når	den	klatrer	i	træer	og	på	
klipper.

Oversidens	grundfarve	er	gulbrun,	oliven,	gråbrun	eller	
gråsort.	En	del	skæl	på	ryggen	og	kropssiderne	har	fine	

lyse	længdestriber	i	randen.	Når	slangen	udvider	sig,	
f.eks.	efter	at	have	slugt	et	bytte,	bliver	disse	lyse		
tegninger	særligt	fremtrædende.	Nogle	individer	har	
et	utydeligt	mørkt	bånd	på	hver	side	af	kroppen.	Øjets	
iris	er	sort,	hvilket	er	den	tydeligste	forskel	fra	arten	
Zamenis lineatus,	Syditaliensk	Æskulapsnog,	der	har	
rød	iris,	og	som	blev	anerkendt	som	en	selvstændig	
art	i	1999.

UDBREDELSE
Udbredelsen	dækker	i	grove	træk	Mellemeuropa	og	en	
stor	del	af	Sydeuropa.	Som	nævnt	ovenfor	går	æsku-	
lapsnogens	nordgrænse	gennem	Sydtyskland,	hvor	der	
findes	nogle	spredte	og	isolerede	populationer.	Udbred-	
elsen	har	også	sin	nordlige	grænse	gennem	Frankrig,		
Schweiz,	og	østpå	går	den	gennem	det	sydligste	Polen,		
Slovakiet,	Tjekkiet	og	Ukraine.	Grænsen	mod	øst	ligger		
mellem	Sortehavet	og	det	Kaspiske	Hav,	hvor	der	er	
isolerede	forekomster,	ligesom	arten	forekommer	i	

omegnen	af	Urmiasøen	i		
det	nordvestlige	Iran.	En-
kelte	steder	i	det	nordøst-	
lige	og	det	nordvestlige	
Tyrkiet	lever	den	også.		
Æskulapsnogen	er	udbredt	
på	hele	Balkan,	Sardinien,	
i	Italiens	nordlige	halvdel	
og	det	nordligste	Spanien.	
I	det	sydlige	Italien	afløses	
den	af	Zamenis lineatus.

HABITAT
Æskulapsnogen	bebor	en	lang	række	levesteder	med	
buskads	eller	skov,	men	det	er	af	stor	betydning,	at	der	
er	adgang	til	lysåbne	områder,	hvor	den	kan	lade	sig	
gennemvarme.	Sten	og	klipper	er	velegnede	som	habi-	
tat,	da	de	giver	både	solpladser	og	gode	skjul.	Da	det	
er	et	stort	dyr,	kræver	det	store	arealer	som	habitat,	
hvor	der	er	f.eks.	gode	fourageringsmuligheder	for	en	
population.

Undertiden	møder	vi	den	opfattelse,	at	en	god	habitat		
skal	ligge	i	natur,	der	er	så	uberørt	som	muligt.	Men	det		
er	nu	en	misforståelse!	Æskulapsnogen	er	i	væsentligt	
omfang	en	kulturfølger	og	trives	i	områder	med	eksten-	
siv	agerdyrkning	og	ekstensivt	skovbrug	med	mange	
lysninger.	Jernbanestrækninger,	veje	og	vinmarker	er	
eksempler	på	udmærkede	levesteder,	hvis	de	altså	
ligger	op	ad	værdifuld	natur	såsom	skov	med	lysninger		
og	variation.

Studier	fra	Sydtyskland	har	vist,	at	æskulapsnoge	er	
mest	aktive	ved	16-25°C	lufttemperatur.	Derfor	var	
vores	forventninger	små,	da	temperaturen	kom	op	på	
over	35°C!

MED STORE ØJNE OG MÅBENDE  
MED ÅBEN MUND KUNNE JEG NYDE 
SYNET AF EN VERITABEL KÆMPE.  
DEN OPTRÅDTE VIRKELIG SOM EN 
KONGE – ”KING OF THE JUNGLE”  
VAR DET FØRSTE, DER FALDT MIG IND!
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 Et nærbillede, der bl.a. viser, at æskulapsnogen har glatte og glinsende skæl på kroppen, selv om de ude mod halen kan
 være svagt kølede.

 Jeg er dybt imponeret 
over, at den store og tunge 
æskulapsnog bevæger sig  
så elegant på buskens tynde 
grene. Bugskinnerne har en  
kant eller et knæk ude mod 
kropssiderne, som yder æs- 
kulapsnogen støtte, når den 
klatrer i træer og på klipper. 
Vi aner den indretning i 
venstre side af billedet.
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Nu er der næppe så mange læsere, der er fortrolige med gotiske bogstaver, så lad os se, hvad der reelt står:

Alle Beobachter, welche die Aesculapschlange im Freien sahen oder in der Gefangenschaft hielten, vereinigen sich zu ihrem Lobe.  
”Ihre Leibesgestalt und ihre Bewegungen”, meint Linck, ”haben etwas ungemein Anmuthiges, Gelecktes, Hofmäßiges. Da ist 
nichts Rauhes, Ruppiges auf der ganzen Hautfläche, nichts Eckiges, Plötzliches in dem Wechsel der Form zu schauen: Alles ist 
glatt, abgeschlissen, vermittelt.” Das Wesen der Schlange entspricht der äußeren Gestalt: Sie ist anziehend in jeder Hinsicht.

Sproget er ikke ligefrem nutidigt, hvorfor en oversættelse kan være på sin plads:

Enhver iagttager, som ser æskulapslangen i det fri eller holder den i fangenskab, forener sig i en lovprisning af den. ”Dens krops- 
bygning og bevægelser”, mener Linck, ”har noget ualmindeligt yndefuldt, slikket, fyrsteligt. Der er intet ru, groft over den ganske  
hudflade, intet kantet, pludseligt i ændringen af formen at se: Alt er glat, afrundet, afmålt.” Slangens væsen svarer til den ydre 
statur: Den er tiltrækkende i enhver henseende.

Brugen af ordet ”Gelecktes” eller ”slikket” kan virke lidt ejendommeligt, men det betyder, at slangen ser ud, som var den slikket,  
dvs. finpudset, smukt udført. Endskønt Brehm var ornitolog, omhandlede hans store værk alle dyregrupper. Vi ser i ovenstående af- 
snit, at en person ved navn Linck citeres. H.E. Linck var en slangespecialist, der i 1855 udgav bogen ”Die Schlangen Deutsch-
lands”, og den berømte Brehm havde så megen tillid til slangekenderen, at han flittigt citerede ham gennem alle afsnit om 
slanger. Men Linck opnåede på ingen måde berømmelse. Jeg forestiller mig, at han med sine undertiden lidt skæve betragtninger 
var en enspænder og derfor er gået helt i glemsel, selv om hans slangebog dengang var vigtig, og Brehm benyttede talrige af 
hans oplysninger.

 Æskulapsnogen er rolig, og jeg prøver også at agere roligt, så jeg kan tage en bred vifte af billeder. Én forkert bevægelse fra min
side vil få den til at flygte i fuld fart! Jeg vil pointere, at samtlige billeder af æskulapsnogen er taget in situ, dvs. jeg holder fingrene 
fra den. Kendetegnende for arten er f.eks. øjets sorte iris, og kroppen er olivenbrun og stort set ensfarvet uden længdestriber.

I gamle bøger og skrifter ser vi tit alskens vrangforestillinger om slanger, men der er bestemt undtagelser. Én sådan undtagelse 
finder vi i Alfred E. Brehms meget berømte tyske værk ”Illustrirte Thierleben” fra 1869, hvor æskulapsnogen omtales på 
smukkeste vis. Afsnittet tager sig således ud:
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LEVEVIS
Æskulapsnogen	er	en	relativt	rolig	snog,	som	vi	ofte	kan	
betragte	på	afstand,	hvis	vi	udviser	stor	forsigtighed.	
Mange	andre	slangearter	flygter	over	”stok	og	sten”,	
når	vi	står	over	for	dem	på	nogle	meters	afstand!	Det	
er,	hvad	mange	har	oplevet,	når	man	har	mødt	en	
almindelig	snog	i	den	danske	natur.	Men	en	æskulap-
snog	accepterer	naturligvis	ikke	hvad	som	helst,	når	
den	står	ansigt	til	ansigt	med	en	fredsforstyrrer	som	
et	menneske.	Ved	mindste	berøring	vil	den	som	sagt	
typisk	flygte	i	fuld	fart,	for	så	vurderer	den,	at	vi	er	til	
fare	for	den.	Og	fanger	vi	æskulapsnogen,	sætter	den	
sig	virkelig	til	modværge	og	vil	simpelthen	hugge	og	
bide	os!	Den	er	aldeles	ugiftig	og	ufarlig,	men	det	kan	
godt	være	ubehageligt	at	blive	bidt	af	den,	da	det	er	
en	stor	muskuløs	slange,	hvis	kraftfulde	bid	med	de	
mange	spidse	tænder	bestemt	kan	mærkes!

På	den	øjeblikkelige	nordgrænse	i	Mellemeuropa	er	de	
som	regel	stærkt	afhængige	af	soleksponerede	mikro-
habitater,	hvor	slangerne	kan	lade	sig	gennemvarme	
i	halvkøligt	vejr	og	være	aktive	selv	i	kølige	perioder	
om	foråret	og	efteråret.	Det	kan	være	på	jorden	på	en		
sydvendt	skrænt,	i	et	stengærde	eller	på	klipper.	At	
klatre	mere	end	én	meter	op	i	træer	og	buske	vil	typ-
isk	være	for	koldt.	Men	som	vi	oplevede	det,	vil	dens	
formidable	klatreegenskaber	kunne	komme	godt	til	
udtryk	i	varmt	vejr.	Udpræget	klatreadfærd	kan	derfor	
være	mere	almindeligt	forekommende,	når	vi	bevæger		
os	længere	sydpå	i	Europa.

FØDE
Føden	består	overvejende	af	alskens	mindre	pattedyr	
såsom	rotter,	mus,	spidsmus	og	muldvarpe.	Sjældnere		
egern,	syvsovere,	hasselmus,	væsler	og	flagermus.	
Den	æder	også	i	et	mindre	omfang	småfugle	og	deres	
æg.	I	sjældnere	tilfælde	tillige	firben.	Det	er	specielt	
unge	æskulapsnoge,	der	tager	firben.	Med	sin	store	
muskelstyrke	kvæler	æskulapsnogen	hurtigt	byttet,	
hvilket	er	nyttigt,	så	den	selv	undgår	at	blive	bidt.

ÆSKULAPSNOG I DANMARK
I	Danmark	er	det	seneste	fund	fra	1863.	Dette	og	to		
andre	eksemplarer	fra	omkring	1810	og	1851	er	opbe-	
varet	på	Zoologisk	Museum	i	København.	De	stammer		
fra	omegnen	af	Petersværft	på	Sydsjælland.	Vi	ved	
(naturligt	nok)	ikke,	hvornår	arten	uddøde	i	Danmark,		
men	tidspunktet	har	antagelig	ligget	en	del	år	senere	
end	1863.	Den	var	formentlig	udbredt	langs	hele	Syd-
sjællands	kyst,	og	det	tyder	på,	at	den	indtil	omkring	
1800	var	temmelig	almindelig	i	den	karakteristiske	
åbne	egeskov	med	underskov	af	hassel,	æble,	tjørn	og		
navr.	Men	i	løbet	af	1800-tallet	blev	æskulapsnogen	
sjældnere,	i	takt	med	at	ege-hassel-skoven	forsvandt.

Vi	var	nogle	danske	herpetologer,	der	i	foråret	og	for-	

sommeren	2006	ledte	målrettet	efter	æskulapsnogen	
ved	Petersværft,	fordi	der	i	april	2005	angiveligt	var	
blevet	set	en	relativt	stor	brunlig	slange	sammen	med	
flere	sorte	slanger,	der	var	mindre.	Hver	dag	over	et		
par	måneder	lavede	vi	”mandsopdækning”	af	en	kvas-	
bunke	ved	foden	af	en	gammel	stenmur,	hvor	slangen		
var	blevet	set,	og	vi	søgte	også	andre	steder.	Vi	fandt		
ingen	æskulapsnog,	men	derimod	fire	af	vores	fem	
velkendte	krybdyrarter	(skovfirben,	markfirben,	snog,	
stålorm).	Den	store	brunlige	slange	fra	2005	har	for-
modentlig	været	en	hun	af	Almindelig	Snog	sammen	
med	en	flok	sorte	hanner.	Sagen	er	den,	at	hunnen	
af	vores	hjemlige	snog	er	meget	større	end	hannen.	
Desuden	kommer	hunnerne	senere	frem	fra	dvalen	end		
hannerne.	Derfor	har	den	store	hun	sandsynligvis	været	
beskidt	efter	lige	at	have	forladt	det	underjordiske	
overvintringssted,	mens	hannerne	har	haft	klarere	
sorte	farver,	da	de	havde	været	aktive	i	nogle	uger.

Jeg	talte	med	skovridderen,	hvis	bolig	netop	ligger	i	
Petersværft.	Han	forklarede,	at	deres	ansatte	jævnligt	
får	besked	om,	at	de	skal	holde	øjnene	åbne	over	for	
store	brune	slanger.	Naturhistorikeren	Hans	Hvass,	der	
også	beskæftigede	sig	indgående	med	herpetologi		
i	1900-tallet,	engagerede	sig	også	i	dette	emne.		
I	1950'erne	lavede	han	en	radioudsendelse,	hvor	han	
efterlyste	fund	af	denne	slange,	der	også	dengang	
nærmest	var	omgæret	af	mystik.	Hvad	der	blev	trans-	
mitteret	i	radioen	under	Danmarks	Radio,	eller	Stats-	
radiofonien,	var	dengang	en	stor	begivenhed,	og	rigtigt		
mange	danskere	lyttede	til	udsendelserne.	Men	heller	
ikke	dengang	bar	anstrengelserne	frugt.

Jeg	finder	det	meget	sandsynligt,	at	æskulapsnogen	
allerede	var	uddød	i	anden	halvdel	af	1900-tallet.

TÆNK AT VI FOR ÅR TILBAGE  
HAVDE DENNE ”KONGE” I VORES 

NATUR, OG AT VI PÅ EFTERTRYKKELIG 
VIS GAV DEN DØDSSTØDET!



UDGAVE 12 / 201514 Habitat

 Dette syn af æskulapsnogen i en lodret position mellem grenene frembringer associationer til lægevidenskabens æskulapstav! 
Slangen er opkaldt efter den græske lægegud Asklepios, på latin benævnt Aesculapius. Det er angiveligt en æskulapsnog, der snor 
sig omkring æskulapstaven, hvilket har gjort arten verdensberømt i lægekredse.
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INDSLÆBT ELLER NATURLIGT FOREKOMMENDE?
1800-tallets	forekomster	af	æskulapsnog	i	Danmark	
var	isolerede	i	forhold	til	dens	øvrige	forekomster,	hvor		
der	har	været	godt	en	håndfuld	bestande	i	det	sydlige	
Tyskland	og	det	sydlige	Polen,	og	der	var	1000	km	ned		
til	den	egentlige	sammenhængende	udbredelse	i	alpe-	
landene.	Det	har	rejst	spørgsmålet,	om	den	mon	var	
blevet	indslæbt	til	Danmark.	Men	subfossile	knogle-
fund	har	vist,	at	æskulapsnogen	i	hvert	fald	har	levet	i	
Danmark	omkring	5250-5080	fvt.,	4040-3950	fvt.		
og	1300-1100	fvt.	Vi	har	altså	haft	arten	i	Danmark	i	
mindst	7000	år	frem	til	slutningen	af	1800-tallet	eller	
begyndelsen	af	1900-tallet.	Det	betyder	igen,	at	men-	
nesket	ikke	har	været	direkte	ansvarligt	for	dens	eksi-	
stens	i	Danmark.	På	den	baggrund	vil	jeg	konkludere,	
at	de	sidste	danske	populationer	har	været	en	relikt,	
og	det	samme	kan	vi	sige	om	de	spredte	tyske	og	
polske	forekomster	nord	for	Alperne.

HVAD ER DER GALT MED VORES NATUR?
Under	mine	besøg	i	den	sydsjællandske	natur	i	omegnen	
af	Petersværft,	dvs.	øst	for	Farø-broen,	har	jeg	ledt	efter	
naturtyper,	som	jeg	fandt	egnede	til	den	store	varme-
krævende	æskulapsnog.	Jeg	har	kigget	efter	lysåbne	
naturområder	–	ikke	nødvendigvis	”uberørt”	natur,	men		
der	må	gerne	være	menneskeaktivitet,	så	længe	der	
ikke	er	en	intensiv	udnyttelse	af	arealerne.

Langs	kyststrækningen	er	der	et	smalt	bælte,	hvor	
habitatet	er	åbent	og	ikke	opdyrket,	men	løs	sandjord	

(eller	sand)	i	tilknytning	til	sandstrand	er	ikke	artens	
foretrukne	levested.	I	begrænset	omfang	oplever	jeg	
stengærder,	skovlysninger	og	åbne	steder	i	forbindelse	
med	skovveje	og	lign.	Men	det	er	mit	indtryk,	at	land-	
skabet	er	domineret	af	intensivt	dyrket	agerland	og	tæt	
skov	af	især	bøg	og	i	mindre	omfang	gran.	Den	smukke	
Mallings	Kløft	virker	heller	ikke	optimal	for	æskulap-	
snogen,	da	den	er	bevokset	af	store	træer	med	tæt	
krone,	og	ud	mod	kløftens	sider	er	der	intensivt		
dyrkede	marker.

En	særligt	vigtig	begrænsende	faktor	for	æglæggende	
krybdyr,	når	vi	bevæger	mod	polerne,	er	udrugningen	
af	æg.	Blandt	Danmarks	fem	nuværende	krybdyrarter		
er	kun	to	æglæggende,	nemlig	markfirbenet	og	snogen	
(Almindelig	snog).	Begge	befinder	sig	her	tæt	på	deres	
nordgrænse,	og	det	er	afgørende	for	dem,	at	de	finder	
varme	æglægningspladser.	Specielt	interessant	er	i	den	
sammenhæng	snogen,	som	er	verdens	nordligste	æg-	
læggende	krybdyr.	I	Norge,	Sverige	og	Finland	har	den	
været	udsat	for	en	så	voldsom	tilbagegang,	at	dens	
nordgrænse	er	rykket	500-700	km	sydpå	i	løbet	af	de		
seneste	ca.	100	år!	Hovedårsagen	ligger	sandsynligvis		
i,	at	æglægningsstederne	er	blevet	markant	forringede	
eller	endog	eliminerede.	Da	mennesket	for	nogle	tusinde	
	år	siden	vandrede	nordpå	op	gennem	Fennoskandina-	
vien,	har	snogen	formodentlig	fulgt	i	dets	fodspor,	fordi	
mennesket	dengang	skabte	fremragende	æglægnings-	
pladser	i	form	af	møddinger,	hvor	ekskrementer	og	
udmuget	halm	fra	bondegårdens	husdyrbestand	blev	

 Fra denne vinkel får vi et indtryk af den klatrende æskulapsnog, hvor den befinder sig i et skyggefuldt parti lige oven for vandløbet.
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ophobet.	Gæringsprocesserne	gav	æggene	optimale	
forhold	med	varme	(25-30°C)	og	fugt.	Op	gennem	det	
20.	århundrede	blev	talrige	små	åbne	møddinger	grad-	
vis	erstattet	af	få	store	lukkede	møddinger	med	meget	
vådt	indhold.	De	blev	ubrugelige	til	udrugning	af	kryb-
dyræg.	Effektiviseringer	skete	ydermere	i	skovdriften,	
således	at	større	samlinger	af	dødt	ved,	der	fik	lov	at		
blive	liggende	med	deraf	følgende	optimalt	mikroklima,	
stort	set	også	blev	en	saga	blot.

Æskulapsnogen	vides	også	at	lægge	æg	i	møddinger,	
og	den	er	også	afhængig	af	varme	fugtige	forhold,	for	
at	æggene	kan	klækkes.	Derfor	finder	jeg	det	meget	
sandsynligt,	at	effektivisering	af	landbrug	og	skovdrift,		
der	er	gennemført	gradvis	gennem	de	seneste	par	
århundreder,	har	bidraget	markant	til	at	give	arten	
dødsstødet	i	Danmark.

Med	jævne	mellemrum	hører	jeg	spørgsmål	gående	på,		
om	det	kunne	komme	på	tale	at	genindføre	den	præg-	
tige	æskulapsnog	til	Sydsjælland.	Det	finder	jeg	dog	
utopisk,	eftersom	vi	skal	identificere	den	egentlige	
årsag	til	dens	uddøen	og	dernæst	skal	foretage	de	nød-	
vendige	forbedringer,	så	forholdene	atter	bliver	accep-	
table	for	arten.	Jeg	forestiller	mig,	at	det	vil	være	urea-	
listisk	at	få	ændret	landbrugsform	og	skovdrift	i	et	
større	område	til	en	ekstensiv	arealudnyttelse,	der	
vil	harmonere	med	æskulapsnogens	krav	til	omgivel-	
serne.	Det	vil	også	knibe	gevaldigt	med	udrugning	af		
æg	under	tilstrækkeligt	varme	forhold	i	møddinger	og		
anlæg	eller	større	samlinger	af	komposterende	mate-	
riale.	Vi	må	nok	se	i	øjnene,	at	vi	én	gang	for	alle	har		
taget	afsked	med	denne	prægtige	kæmpe	–	”King	of		
the	Jungle”!	Farvel	og	tak	for	nogle	tusinde	års	enestå-	
ende	bidrag	til	den	hedengangne	danske	biodiversitet.

ENGLISH SUMMARY
An	introduction	to	the	Aesculapian	Snake,	Zamenis
longissimus,	is	provided	on	the	basis	of	observations	
made	during	a	field	trip	to	South	Germany	in	August		
2015.	In	spite	of	a	heat	wave	with	day	temperatures	
above	35°C	two	individuals	were	recorded	east	of		
Passau	on	the	north	side	of	the	Danube,	close	to	
the	Austrian	border.

One	small	adult	was	observed	inside	a	rock	wall	
merely	1	m	from	a	road	with	heavy	traffic.	It	is	
noteworthy	that	usage	of	anthropogenic	habitats	
situated	close	to	forests	is	common	in	Z. longissimus,	
probably	due	to	exposure	to	sunny	basking	places,		
an	abundance	of	hiding	places	and	good	feeding	
opportunities.

The	other	individual,	a	large	male	with	a	total	length		
of	approx.	170	cm,	was	observed	in	hot	weather	in	
the	early	afternoon.	It	was	climbing	a	shrub	(guelder-	
rose,Viburnum opulus)	in	a	dense	and	shaded	part	of	
a	forest,	just	above	a	stream.	It	is	unusual	that	Z. 
longissimus is	seen	climbing	shrubs	and	trees.	It	is	
speculated	that	the	shaded	environment	above	the		
cool	stream	might	have	offered	favourable	condi-
tions	with	reduced	temperatures.	A	series	of	pho-
tos	of	the	climbing	snake	have	been	presented.

Z. longissimus	used	to	be	common	in	Denmark.	
Subfossil	remains	from	Denmark	are	known	rather	
continuously	from	approx.	5250	up	to	1100	BC.	It		
was	probably	quite	common	in	southern	parts	of	
the	Danish	island	Zealand	up	to	around	1800.	The	
three	last	specimens	were	collected	there	and	pre-	
served	in	1810,	1851	and	1863	respectively.	The	
author	believes	that	the	species	became	extinct	in		
Denmark	roughly	around	1900.	It	is	suggested	that		
the	extinction	was	caused	primarily	by	intensifica-
tion	of	agriculture	and	forestry	as	forests	changed	
to	comprise	very	shading	trees	like	beech	and	
spruce.	Traditionally	dunghills	may	well	have	played	
an	essential	role	for	incubation	of	eggs	under	warm	
and	humid	conditions.	During	the	past	approx.	100	
years	the	nature	of	dunghills	has	changed	drama-	
tically	as	they	have	become	considerably	fewer	and	
larger	units.	One	particularly	important	factor	is	that		
dunghills	have	turned	into	closed	containers	with	
more	liquid	contents	which	is	unsuitable	for	incu-	
bation	of	reptile	eggs.	A	direct	parallel	may	well	be		
that	this	change	in	dunghills	has	caused	drastic	
decline	in	Fennoscandian	populations	of	Natrix natrix,	
another	egg-laying	serpent,	and	probably	resulted	
in	large-scale	extinctions	in	this	area	during	the	
past	100	years.

The	author	considers	any	attempt	to	re-introduce	
Z. longissimus	to	Denmark	unrealistic.



OP GENNEM DET 20. ÅRHUNDREDE 
BLEV TALRIGE SMÅ ÅBNE MØDDINGER 
GRADVIS ERSTATTET AF FÅ STORE 
LUKKEDE MØDDINGER MED MEGET 
VÅDT INDHOLD. DE BLEV UBRUGELIGE 
TIL UDRUGNING AF KRYBDYRÆG.
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 Den helt enestående oplevelse fik jeg på andendagen, da en ca. 170 cm stor æskulapsnog klatrede i en kvalkved i skyggen af skov-
ens store træer oven for et vandløb! Måbende betragter jeg kæmpen, der majestætisk og roligt bevæger sig gennem buskadset.

http://www.biodiversitylibrary.org/item/42091#page/7/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/42091#page/7/mode/1up
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Den lille træsnegl fra fransk Polynesien er blevet et 
ikon for naturbevarelse og naturbevarelsesstrategier. 
To danske zoologiske haver har bidraget til arbejdet 
med arten. 

UDBREDELSE OG BIOLOGI
Sneglene	var	oprindeligt	udbredt	på	flere	af	øerne	i	
Polynesien,	hvor	der	fandtes	flere	arter	med	forskellige	
levevis	og	tilpasninger.	Faktisk	er	der	tale	om	et	dyr,	hvor	
grundforskning	og	katalogisering	har	fundet	sted	helt	
tilbage	til	starten	af	1920’erne.	Blandt	andet	arbejdede	
forskerne	Dr.	Henry	Crampton	og	Yoshio	Kondo	med	de	
forskellige	arter	i	mere	end	50	år.	De	små	snegle	var,	
ud	over	at	være	en	naturlig	og	vigtig	del	af	økosystem-	
erne	på	øerne,	også	indtægtskilde	for	befolkningen	på	
blandt	andet	Tahiti,	hvor	sneglehusene	blev	benyttet	
til	smykker.	

Træsneglene	er	ud	over	at	være	tvekønnet	som	andre	
snegle,	ovovivipare,	det	vil	sige	at	æggene	udvikler	sig	
i	sneglens	bug	og	de	føder	levende	unger,	til	forskel	
fra	mange	andre	snegle	som	lægger	æg.	Desuden	
vokser	træsnegle	meget	hurtigt,	i	løbet	af	ganske	få		
måneder	opnår	de	voksenstørrelse.	Et	voksent	individ		
kan	opnå	en	størrelse	på	op	til	1,5	cm	alt	afhængig	af	
arten.	De	lever	af	nedbrudt	plantemateriale	som	de	
finder	i	skovbunden,	eller	i	rådnende	træer	og	andre	
vækster.	Desuden	æder	en	del	arter	alger.

Om dansk indsats i avls- og bevarelsesarbejdet

Hus forbi

- fra hus forbi  
til tilbagevenden til naturen

Partula 
sneglen 

Tekst:	Zoofaglig	konsulent	Michael	O.	Jørgensen
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 Polynesisk træsnegl (Partula sp) Foto Warren Spencer, Artis Zoo.
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MENNESKELIG FEJL BRAGTE BESTANDEN I KNÆ
Den	franske	indflydelse	på	øerne	gjorde	at	flere	fransk-	
mænd	bosatte	sig	i	øgruppen,	og	som	det	så	ofte	sker,		
medtog	indvandrerne	kulturelle	traditioner	fra	deres	
hjemland.	På	Tahiti	indførte	man	snegle	for	at	have	
mulighed	for	at	udleve	denne	del	af	den	franske	gastro-	
nomi.	Man	valgte	en	stor,	tropisk	kæmpesnegl,	for	at	
tilgodese	såvel	overlevelsesmuligheder	som	udbytte.	
Som	spået	allerede	dengang,	var	introduktionen	som	
udgangspunkt	en	succes.	Bestanden	voksede	og	
spredtes	hurtigt	til	flere	øer.	Men	desværre	begyndte	
sneglen	at	æde	planter	og	afgrøder.	Idet	sneglen	ikke		
havde	naturlige	fjender	på	øerne,	blev	den	en	plage.	
Pludseligt	vendte	introduktionen	af	sneglene,	fra	en		
succes,	til	et	problem.	Man	fandt	på,	at	man	relativt	
enkelt	kunne	udsætte	en	art	rovsnegl.	Man	introduce-	
rede	herefter	den	amerikanske	ulvesnegl	fra	det	alle-	
rede	plagede	Florida.	-	og	så	gik	det	rigtigt	galt.	Nu	
havde	kæmpesneglen	en	potentiel	predator,	men	
det	havde	de	små	partulasnegle	i	endnu	højere	grad	
også,	og	rovsneglen	syntes	at	fortrække	de	små	
snegle	frem	for	kæmpesneglene.	På	relativt	kort	tid	

ULVESNEGLEN

Euglandina rosea

Ulvesneglen	stammer	oprindeligt	fra	Central-
amerika.	Den	har	fået	sit	navn	på	grund	af	dens	
fødevalg;	andre	snegle	-	både	snegle	med	hus	
og	nøgensnegle.	

Den	kaldes	også	for	kannibalsnegl,	af	samme	
årsag.	Sneglen	bliver	normalt	op	til	5	cm,	
men	undtagelsesvis	større.	Sneglen	er	et	stort	
problem	uden	for	dens	naturlige	leve	område,	
idet	den	ved	udsættelse	i	naturen	spreder	sig	
meget	hurtigt	og	har	en	dramatisk	indflydelse	
på	naturligt	forekommende	sneglearter.	

Dette	er	som	nævnt	tilfældet	i	forbindelse	med	
træsneglen,	men	også	sneglearter	på	f.eks	Ha-
waii	er	påvirket	af	introducerede	ulvesnegle.
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gjorde	rovsneglen	et	betydeligt	indhug	i	træsnegle	
bestanden,	i	visse	områder	forsvandt	bestanden	af	
træsnegle	fuldstændigt.	

EAZA AVLSPROJEKT
Projektet	har	siden	starten	af	1980’erne	været	et	EAZA		
(European	Association	of	Zoos	and	Aquaria)	avlsprojekt		
-	et	såkaldt	EEP	(European	Endangered	Species	Pro-
grammes)	projekt.

IN-SITU ARBEJDET
På	de	forskellige	øer	hvor	der	stadig	findes	snegle,	ind-	
rettes	minireservater,	små	indhegninger	i	skoven,	som		
sikres	mod	blandt	andet	rovsnegle.	I	disse	Indhegn-	
inger	er	sikre	mod	rovsnegle	og	konkurende	arter	med	
el-hegn	og	pladehegn.	En	løsnings	som	har	vist	sig	at	
være	ganske	effektiv.	Desuden	laves	der	på	øerne	løb-	
ende	statusvurderinger,	og	foranstaltninger	for	at	sikre		
træsneglenes	overlevelse.	Projektet	har	en	fast	med-	
arbejder	som	i	samarbejde	med	lokal	befolkningen	
udelukkende	arbejder	med	arterne	i	naturen.	Projektet	
støttes	blandt	andet	af	deltagere	i	avlsprogrammet.

EX-SITU PROJEKTET
Siden	starten	af	firserne	har	man	holdt	og	opdrættet	
forskellige	arter	af	træsnegle	i	zoologiske	haver	rundt	
om	i	verden.	Det	europæiske	samarbejde	har	ydet	en	
kæmpe	indsat	med	hold	og	avl,	samt	forskning	på	arten.	
Specielt	de	britiske	zoologiske	haver	har	været,	og	er,	
i	front	med	projektet.	Man	har	skabt	mulighed	for	at	
holde	og	opdrætte	en	række	arter,	som	i	mellemtiden	
er	forsvundet	i	naturen.	Dette	giver	mulighed	for	at	
man	når,	og	hvis,	truslerne	på	sneglenes	oprindelige	
levesteder	løses,	kan	genudsætte	og	reetablere	be-
stande	af	træsnegle.

I	fangenskab	er	det	anbefalede	foder	en	specielt	de-	
signet	foderblanding,	som	er	udviklet	i	London	Zoo,	
med	et	højt	indhold	af	træstof,	algen	Spirulina,	kalk	
og	vitaminer.

Hvor	kan	man	så	opleve	træsnegle	i	Danmark	og	
Europa?	Randers	Regnskov	har	træsnegle	(Partula 
mooreana)	i	både	udstilling	og	som	avlsprojekt	bag	
kulisserne.	Desuden	kan	de	ses	i	en	række	større	
zoologiske	haver	i	Europa:	Chester	Zoo,	Bristol	Zoo,	
Durell	i	England	og	Artis	Zoo	i	Holland.

REJSEN TILBAGE TIL NATUREN
Man	har	i	flere	omgange	sendt	opdrættede	snegle	til-	
bage	til	de	polynesiske	øerne,	sidste	gang	var	i	starten		
af	2015,	hvor	træsnegle	fra	blandt	andet	Randers	
Regnskov	tog	den	lange	rejse	tilbage	til	Polynesien,	
for	at	flytte	ind	i	mikroreservater	på	en	af	øerne.

TRÆSNEGLE I DANMARK OG DEN DANSKE INDSATS
I	2007	udtænktevi	i	Zoo	i	København	en	løsningsmodel,	
der	ville	gøre	det	muligt	for	os,	at	holde	og	opdrætte	
sneglene	i	Danmark.	Tanken	var	at	benytte	isolations-	

 Te Faaiti reserve, mikroreservat 
 for genudsætning af træ snegl.  
 Foto Trevor Coote Ø-ARTERS SÅRBARHED

Arter	som	lever	på	øer	og	i	ø-grupper	er		
sårbare,	fordi	der	her	ofte	er	et	højt	niveau		
af	endemism	blandt	dyr	og	planter.	Det	vil		
sige	at	arterne	kun	lever	i	dette	område,	af		
og	til	kun	på	en	enkelt	ø.	Hvilket	er	årsagen	
til	at	blot	små	påvirkninger	af	rovdyr,	konkur-
rerende	dyr,	snylter	eller	tilsvarende	planter	
hurtigt	kan	påvirke	hele	økosystemet.		
Man	har	set	det	på	mange	andre	øer	blandt	
andet	Galapagos	øerne	samt	store	øer	som	
Australien,	New	Zealand	m.fl
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DAGLIGT MANAGEMENT

1.	 Sneglene	holdes	sterilt

2.	 Det	daglige	arbejde	foretages	uden	kontakt		
	 med	andre	dyr	herunder	andre	invertebrater

3.	 Fodring	foregår	efter	specielle	retningslinjer

4.	 Sneglene	tælles	ugentligt	i	forbindelse	med		
	 rengøringen

5.	 Status	på	antal	levende	individer,	dødsfald	og	
	 avl	registreres

6.	 Rapportering	til	artskoordinator

Projektet	har	et	veludviklet	in-situprojekt	(natur-
bevarelse	i	dyrets	naturlige	habitat)	hvilket	i	dette	
tilfælde	giver	masser	af	materiale	fra	naturen	
også	i	forhold	til	status	osv.	Et	fantastisk	værk-
tøj	for	de	institutioner	som	kan	og	vil	udnytte	
dette	i	formidlingen.

1 Polynesiske træsnegle (Partula spp.) ankommer til karan-
 tænen fra blandt andet  Europæiske zoos.  
 Foto: Trevor Coote

2 Arbejdet med træsneglene kræver omhyggelighed og god
  hygiejne. Foto: Michael O. Jørgensen

3 En inovativ løsning, løste kapacitet problemet for avls-
 projektet, Københavns Zoologiske have.  
 Foto: Michael O. Jørgensen.

4 Det sterile hold muliggør høj hygiejne og optimal moni-
 torering og management. Her er de nyankomne individer  
 fra London Zoo netop flyttet ind i deres nye hjem i  
 Københavns Zoo. Foto: Michael O. Jørgensen.

3

2

4
1
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enheder,	svarende	til	dem	man	anvender	inden	for	
forsøgsdyr-sektoren,	til	at	holde	sneglene	i.	Dette	kunne	
få	følgende	fordele:

1. Mindre pladskrævende for den enkelte institution.

2. En billigere løsning.

3. Flere institutioner ville have mulighed for at deltage  
 i projektet.

4. Avlsstationen kunne let flyttes i institutionen.

5. Mulighed for hurtig flytning og opstart til en ny  
 institution.

Gennem	vore	netværk	i	branchen	lykkedes	det	at	få	
fat	i	to	isolationsskabe	og	klargøre	dem	til	træsnegle	
hold	og	avl.	Projektledelsen	af	EAZAs	avls-	og	bevarel-	
sesprojekt	godkendte	løsningen	som	en	prøve.	Man	
så	naturligvis	det	innovative	projekt,	som	en	mulig	
løsning	på	den	svære	proces	at	få	flere	til	at	deltage		
i	projektet.

Sneglene	ankom	med	fly	fra	England	og	blev	installeret	
i	avlsanlægget.	Der	er	helt	klare	procedurer	og	regler	
som	skal	overholdes,	i	forbindelse	med	forvaltning	af	
arten.	Derfor	tog	vi	tre	mand	til	London	Zoo	og	Bristol	
Zoo	for	at	blive	sat	ind	i	tingene.

Det	viste	sig	at	være	en	holdbar	løsning	på	kapacitets-	
problemet	i	avlsprojektet.

I	2009	besluttede	Zoo	imidlertid	at	projektet	var	for	
ressourcekrævende,	og	Randers	Regnskov	ville	gerne	
overtage	projektet,	hvilket	blev	godkendt	af	avlskoor-	
dinatoren.	Dette	gav,	til	trods	for	afgivelsen	af	snegle-	
projektet,	mulighed	for	at	prøve	en	af	de	andre	fordele		
ved	det	nye	projekt	af.	Nemlig	enhedens	mobilitet.	
Hele	modulet	og	sneglene	blev	en	dag	mellem	jul	og	
nytår,	kørt	til	Randers	og	installeret	dér.	Det	skulle	vise	
sig	at	blive	afgørende	for	en	dansk	succes.

Randers	regnskov	formåede	at	booste	avlen	af	flere	
underarter	af	sneglen,	desuden	fik	man	i	Randers	

mulighed	for	at	forsøge	at	lade	snegle	bevæge	sig	frit	
i	en	af	temakuplerne.

I	2015	blev	der	mulighed	for,	at	en	række	europæisk	
opdrættede	snegle	kunne	drage	den	lange	vej	til	Tahiti	
for	at	blive	udsat,	i	minireservater,	i	naturen.	Individer	
fra	Randers	Regnskov	tog	derfor	rejsen	fra	fangenskab	
til	et	semifrit	liv	i	troperne.	

Både	Jersey	Durrell	(tidl.	WIldlife	Preservation	Tust)	,	
London	Zoo,	Chester	Zoo	og	Brisol	Zoo	har	igennem	
mange	år	været	aktive	i	træsnegleavlen.	Enhederne	
her	er	specielle	kilmastyrede	rum	hvor	sneglene	
holdes	sterilt.	De	fodres	med	en	specielt	designet	
foderblanding,	som	dagligt	smørres	på	de	glasplader	
som	udgør	deres	foderskåle.

DEN AFRIKANSKE KÆMPESNEGL

Achatina fulic

Kæmpesneglen	bliver	op	til	20	cm.	Den	lever	i	
det	tropiske	Afrika.	Sneglens	hovedernæring	er	
plantemateriale,	men	den	æder	også	ekskre-
menter	fra	større	dyr	og	fouragerer	på	blandt	
andet	knogler	(for	at	få	ekstra	kalk).	Sneglen	
findes	som	regel	i	skovbunden,	men	findes	også		
i	andre	naturtyper.	Sneglene	kan,	som	vi	kender	
det	fra	danske	arter	af	snegle,	forkapsle	sig	
hvis	det	omgivende	miljø	bliver	ugunstigt,	f.eks	
i	tørperioder.

De	afrikanske	kæmpesnegle	er	gode	til	at	
tilpasse	sig	nye	miljøer	og	biotoper,	hvilket	er	
årsagen	til	at	de	i	dag	findes	vildt	mange	steder	
uden	for	deres	oprindelige	leveområder	i	Afrika,	
f.	eks	i	USA,	og	ikke	mindst	på	de	i	denne	artikel		
omtalte	øer	i	Fransk	Polynesien.

GENNEM VORE NETVÆRK I BRANCHEN LYKKEDES 
DET AT FÅ FAT I TO ISOLATIONSSKABE OG KLARGØRE 

DEM TIL TRÆSNEGLE HOLD OG AVL.
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ARBEJDET 
MED TRUEDE 

HAVSKILDPADDER 
I COSTA RICA 

- EN FRIVILLIGS BERETNING

 Jeg undervises i at håndtere skildpadder forsvarligt inden min første nattepatrulje
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”Det er den rede, jeg var med til at finde forleden dag.  
Eller rettere: Det VAR den rede…”. Jeg er ”skildpaddefrivillig”  

på feltstationen Caño Palma Biologiske Station og går natpatrulje 
på stranden i Tortuguero Nationalpark i Costa Rica,  

da jeg får den sørgelige besked.

HAVSKILDPADDER OG KRYBSKYTTERI
Det	er	juli	måned,	og	det	er	højsæson	for	æg-
lægning	hos	den	grønne	havskildpadde	(Chelo-
nia mydas)	og	den	ægte	karette	havskildpadde	
(Eretmochelys imbricata).	Om	natten	kommer	skild-
padderne	op	på	stranden,	og	hvis	de	finder	et	
passende	sted,	begynder	de	at	grave	en	rede	
og	lægge	deres	æg.	Efter	æglægningen	dækker	
de	reden	til	igen	og	returnerer	til	havet.	

Både	den	grønne	og	ægte	karette	havskildpadde	
er	truede,	og	alle	årsagerne	hertil	kendes	ikke	
til	bunds.	Dog	er	det	sikkert,	at	det	lokale	kryb-
skytteri	er	af	afgørende	betydning.	Dels	fjernes	
æggene,	som	er	en	delikatesse,	af	krybskytter,	
dels	er	selve	skildpaddekødet	en	god	kilde	til	
protein.	I	Costa	Rica,	er	der	på	trods	af	landets	
relative	høje	levestandard,	fattigdom	og	mangel	
på	uddannelse	og	jobs.	

Derfor	er	et	af	hovedformålene	med	feltstationen	
at	patruljere	på	stranden	hver	nat	i	hele	yngle-	
perioden,	og	særligt	intensivt	i	højsæsonen.	

PATRULJERING PÅ STRANDEN
Der	patruljeres	med	fire	hold	á	3-4	personer	hver		
aften.	Hvert	hold	har	forskellige	starttidspunkter.		
Hvert	hold	går	som	minimum	i	seks	timer	i	det	
transekt	på	11,2	km	som	feltstationen	har	

tilladelse	til	at	lave	forskning	på	–	men	vil	være	
ude	længere	tid,	hvis	der	findes	skildpadder,		
da	arbejdet	med	disse	kræver	ekstra	tid.	Alle	
personer	skal	være	klædt	i	sort	tøj	for	at	være	
så	usynlige	for	skildpadder	og	krybskytter	som	
muligt.	Hvis	patruljelederen	–	den	mest	erfarne	
på	holdet	–	eller	en	anden	på	natpatruljen	obser-	
verer	en	skildpadde,	skal	vi	helt	lydløst	bevæge	
os	bag	om	skildpadden.	Afhængig	af	i	hvilket	
stadie	af	rede-	og	æglægningsfasen	skildpadden	
befinder	sig	i,	skal	vi	herefter	udføre	forskellige	
procedurer	for	at	indsamle	videnskabelige	data	
og	beskytte	skildpadden.	

Det	er	en	trist	besked,	som	Jeff	–	vores	patrulje-	
leder	–	kommer	med.	Han	havde	for	nogle	dage	
siden	fundet	en	skildpadde	på	det	sted,	hvor	vi	
nu	ser	den	røvede	rede.	Vi	havde	set	skildpadden	
lægge	de	æg,	der	nu	er	væk.	Vi	kan	dog	trøste	os		
med,	at	skildpadden	er	kommet	sikkert	tilbage	til	
havet	og	har	flere	chancer	for	at	komme	tilbage		
og	lægge	æg	i	denne	sæson.	Og	ja,	at	den	er		
kommet	godt	tilbage,	ved	vi	nemlig	med	sikker-	
hed.	Jeg	var	så	heldig	selv	at	se	hele	forløbet	
fra	start	til	slut	af	rede-	og	æglægningsfasen	
forleden	dag	og	ved	derfor,	at	det	vigtigste	er	
at	sikre	sig,	at	skildpadden	kommer	tilbage	til	
havet	igen.	

Tekst & foto: Anne-Sophie Delbanco
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DEN GRØNNE HAVSKILDPADDE OG JEG
Det	er	fire	dage	siden,	at	jeg	var	ude	med	Jess	
og	Meagan.	Jess	stoppede	pludselig	brat	op	og	
forsvandt	lydløst	væk.	Hun	kom	tilbage	et	par	
minutter	efter	for	at	fortælle,	at	hun	havde	ret		
i	sine	intuitioner	-	en	grøn	havskildpadde	var	ne-
top	kommet	op	på	stranden	og	begyndt	at	grave	
en	uddybning	til	sin	krop.	Dette	indikerer,	at	hun	
er	i	gang	med	at	bygge	rede.	

Meagan	og	jeg	får	lov	til	at	kravle	med	tættere	
på.	Wauw!	Lige	dér.	En	smuk,	smuk	skildpadde	
er	lige	foran	os	og	helt	i	trance,	som	det	sker,	
når	hun	lægger	æg.	Hun	er	nu	begyndt	at	grave	
selve	ægkammeret	med	baglufferne.	Meagan	
gør	sig	klar	til	at	skulle	tælle	æg,	så	hun	tager	
en	gummihandske	på	og	finder	tælleren	frem.	
Hvidt	lys	er	helt	forbudt,	da	det	dels	genererer	
skildpadden,	dels	kan	tiltrække	krybskytternes	
opmærksomhed	på	flere	100-meters	afstand.	
Alt	foregår	med	månens	lys	og	absolut	minimalt	
brug	af	rødt	lys.

Vi	ligger	bag	skildpadden,	mens	æggene	dumper		
ned	i	Meagans	hånd	og	videre	ned	i	reden.	Med	
tælleren	registrerer	hun	det	samlede	antal	æg,	
og	i	hovedet	tæller	hun	de	små,	ubefrugtede	æg,		
som	skildpadden	også	lægger.	

 De sørgelige rester af en helt tom rede. Det vides ikke, 
om det er en hund eller en krybskytte, der har været på spil 
i dette tilfælde.

I DE FLESTE TILFÆLDE FJERNES DET 
ØVERSTE LAG SAND (25 CM) OVER EN 
REDE OG DER LÆGGES ET NET NED, 
SOM BESKYTTER MOD PRÆDATION 
OG TIL EN VIS GRAD KRYBSKYTTERI. 

 Morgenpatruljerne fjerner ofte det øverste lag sand for 
at lægge et net over reden som ekstra beskyttelse. Reden 
dækkes til med sand igen bagefter.
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Det	er	fantastisk	at	ligge	der	og	se	en	vild	skild-	
padde.	Vi	er	jo	af	gode	grunde	tæt	nok	på	til	at		
kunne	røre	den,	og	vi	kan	ikke	engang	give	udtryk		
for	den	fede	følelse	til	hinanden,	da	vi	ikke	må	
tale	sammen	af	hensyn	til	skildpadden.	Alt	fore-	
går	med	håndtegn	i	mørket.	

SKJULTE KOORDINATER
Mens	æglægningen	er	i	gang,	får	Jess	og	jeg		
registreret	ægkammerets	GPS-koordinater,	samt	
små	afmærkninger	på	tre	nærliggende	træer.	Vi	
laver	en	såkaldt	triangulering	af	ægkammeret,	
hvor	den	målte	afstand	fra	skildpaddens	gat	til	
afmærkningen	på	de	tre	træer	i	central,	nordlig	
og	sydlig	retning	ift.	skildpadden	vil	angive	æg-
kammerets	placering.	Afmærkningen	gøres	så	

 Jeg ser en skildpadderede blive udgravet for at kigge efter 
udklækkede unger, der skal observeres og komme sikkert til 
havet. I dette tilfælde var ingen endnu ikke udklækket.
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usynlig	som	mulig	for	krybskytterne,	selvom	de	
sættes	med	gule	plastikstrimler.

Alt	er	en	balancegang	mellem,	at	vi	skal	kunne	
finde	ægkammeret	igen	(så	vi	til	det	formodede	
udklækningstidspunkt	kan	lave	udgravninger	af	
ægkammeret),	og	samtidig	skjule	placeringen	
for	krybskytterne.	Ved	udgravningerne	kigger	
vi	efter	udklækkede	skildpaddeunger.	I	sådanne	
tilfælde	vil	man	blive	ved	reden	til	alle	overlev-
ende	unger	selv	har	bevæget	sig	ned	til	havet		
-	i	sikkerhed	fra	krybskytterne.	

KREBSDYR SOM GPS-VÆRKTØJ
Efter	trianguleringen	laver	jeg	et	sundhedstjek	af		
skildpadden	i	rødt	lys.	Jeg	kigger	også	efter	rurer,	
små	krebsdyr,	der	bor	i	kalkskaller.	Rurer	og	deres		
placering	på	skildpadden	er	mere	effektivt	end	en		
GPS-sender	til	at	bestemme,	hvor	skildpadden	

har	været	henne,	og	hvordan	den	har	bevæget	
sig	-	fordi	rurer	er	skildpaddearts-	og	habitat-
specifikke.	

I	dette	tilfælde	havde	skildpadden	ingen	afmærk-	
ning,	så	Jess	mærker	den	først	i	højre	forluffe	og	
derefter	i	venstre,	som	standardprocedurerne	
foreskriver.	Afmærkningen	samt	helbredsoplys-
ningerne	kan	bruges	til	at	opnå	oplysninger	om	
skildpaddernes	adfærd,	habitater	og	fertilitets-	
perioder.	Oplysninger	som	disse,	kombineret	med		
det	konkrete	initiativ	til	forbyggelse	af	af	kryb-
skytteri,	som	vi	netop	er	ved	at	udføre	der	på	
stranden,	er	med	til	at	beskytte	skildpaddearter		
i	Costa	Rica	fra	udryddelse.	

Efter	at	alle	oplysninger	er	nøje	noteret	ned	i		
mørket,	trækker	vi	os	lidt	væk.	Vi	sidder,	så	vi	
hele	tiden	kan	se	skildpadden.	Vi	lader	hende	
gøre	arbejdet	færdigt	med	at	dække	reden	til,	
udviske	sporene	fra	reden,	og	endelig	ser	vi	hende		
kravle	tilbage	i	havet.	Endnu	en	skildpadde	har	
overlevet	og	er	sikkert	tilbage,	hvor	den	hører	til;		
i	havet	–	og	jeg	kan	ikke	lade	være	med	at	blive	
meget	rørt	og	dybt	bevæget	over	min	første	
oplevelse	med	at	have	reddet	en	skildpadde	fra	
krybskytteri.	

ALLE SPOR SLETTES
Vores	arbejde	er	endnu	ikke	slut.	Vi	skal	nu	yder-	
ligere	prøve	at	slette	alle	spor	efter	skildpadden		

ÆGGENE STJÆLES AF KRYBSKYTTER, 
DA DE ER EN DELIKATESSE, OG SELVE 
SKILDPADDEKØDET EN GOD KILDE TIL 
PROTEIN.

 Sporene fra krybskyttere er tydelige: der er rester af skildpaddeæg overalt i regnskoven.
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–	både	sporene	ved	reden	og	de	som	hun	lavede,	
da	hun	kom	op,	og	kravlede	tilbage	til	havet.	

Især	ved	reden	er	vi	meget	omhyggelige	med	
ikke	at	ændre	mængden	af	sand	eller	genstande	
oven	på	reden,	da	det	i	sidste	ende	kan	påvirke	
temperaturen	i	reden.	

Efter	i	alt	3	timer	efter	Jess	opdagede	skildpadden,	
er	vi	nu	færdige,	og	kan	gå	resten	af	transektet	
færdigt.

Så	snart	alle	natpatruljerne	er	færdige,	går	mor-
genholdet	ud	for	at	tjekke,	at	nattens	hold	ikke	
har	overset	spor	ved	reder	og	fra	skildpadder,	
eller	har	fejlaflæst	ægkammerets	position.	Mor-	
genholdet	vil	også	i	de	fleste	tilfælde	fjerne	det	
øverste	lag	sand	(25	cm)	over	en	rede	og	lægge	
et	net	ned,	som	beskytter	mod	prædation	og	til	
en	vis	grad	krybskytteri.	

I	mine	to	uger	i	Costa	Rica	nåede	jeg	også	at	se	
en	anden	skildpadde	-	en	grøn	havskildpadde	
kom	op	på	land	og	begyndte	at	grave	en	rede.	
Men	den	ombestemte	sig,	og	kravlede	tilbage	i	
havet	igen.	Dette	var	en	mindst	lige	så	fantas-
tisk	oplevelse	som	den	første	-	for	hende	her	var	
under	en	meter	fra	os.	

FORSKNING PÅ  
CAÑO PALMA BIOLOGISKE STATION
Jeg	arbejdede	ikke	kun	med	skildpadder.	Jeg	bad		
faktisk	om	at	få	udnyttet	mine	to	uger	fuldt	ud,		
så	jeg	kunne	prøve	at	være	med	til	alle	de	for-	
skellige	forskningsprojekter,	som	feltstationen	
udfører	i	de	omkringliggende	regnskove.	Projek-

terne	inkluderer	bl.a.	registrering	af	amfibiers	og	
krybdyrs	artsrigdom,	habitatpræferencer	og	hel-
bredstilstande.	Man	undersøger	diversiteten	af		
vadefugle,	samt	klima-	og	vejrvariationer.	Et	andet		
projekt	omhandler	antallet	og	aldersspredning	på		
kaimaner	og	deres	habitatpræferencer.	Herud-	
over	studerer	man	erosion	af	stranden	og	egnede	
steder	for	skildpaddereder.	Det	eneste	jeg	ikke	
nåede	at	deltage	i,	var	dataindsamling	af	plante-	
diversiteten	og	deres	fænologi.	

UNDERVISNING I LOKALSAMFUNDET
Udover	det	egentlige	praktiske	arbejde,	var	det		
en	utrolig	god	oplevelse	at	være	ude	i	den	nær-	
liggende	landsby.	I	denne	landsby	bor	den	britiske	
kvinde,	der	til	daglig	er	leder	for	Caño	Palma	
Biologiske	Station	med	sin	Costa	Ricanske	mand	
og	deres	søn.	

Hun	har	været	med	til	at	få	bygget	en	”efter-	
middagsskole”	op,	hvor	både	børn	og	voksne		
kommer	og	bliver	undervist	i	engelsk,	bære-
dygtighed,	truede	arter	samt	vigtigheden	af	et	
positivt	samspil	mellem	mennesker	og	naturens	
ressourcer.	De	bliver	også	undervist	i	at	dyrke	
egne	planter	og	genanvendelse	af	affald.

Jeg	blev	bekræftet	i,	at	naturbeskyttelse	ikke	kun		
handler	om	at	bevare	arter,	habitater	eller	øko-
systemer.	For	dette	kan	ikke	gøres,	medmindre	
vi	forstår,	at	et	af	de	vigtigste	midler	til	at	opnå	
det	på	længere	sigt	er	at	give	de	mennesker,	der	
lever	i	områder	med	særligt	udsat	natur	andre	
muligheder	end	de	nuværende.	

 … BÅDE BØRN OG VOKSNE KOMMER 
 OG BLIVER UNDERVIST I ENGELSK, 

BÆREDYGTIGHED, TRUEDE ARTER  
SAMT VIGTIGHEDEN AF ET POSITIVT 

SAMSPIL MELLEM MENNESKER OG  
NATURENS RESSOURCER.
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SPØGELSESKORALLER
Tekst & Foto:	Dennis	Lisbjerg
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Koraller er farverige   og kan have alle regnbuens farver. Men sommetider kan korallerne blive 
hvide - helt blege. Et stort område af et koralrev kan i løbet af kort tid blive spøgelsesagtigt  
og uhyggeligt at se på. At de er hvide betyder ikke at korallerne er døde.  
Men de kan være godt på vej...
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ET SÆRLIGT SAMARBEJDE
Det	kan	have	katastrofale	følger	for	et	rev,	og	
dermed	for	alle	revets	indbyggere,	hvis	ikke	ko-	
rallerne	trives.	For	at	korallerne	trives,	skal	de	
leve	sammen	med	en	alge	-	en	zooxanthel	-	som	
lever	indeni	korallen.	Koralrevet	er	bygget	op	af	
kolonier	af	polypper,	som	fungerer	som	enkelte	
funktionsdygtige	individer,	hvor	hver	enkelt	polyp	
i	koralrevet	har	alger.	De	lever	i	mutualistisk	sym-	
biose,	det	vil	sige	at	både	algerne	og	korallerne	
har	gavn	af	at	være	sammen:	Korallerne	får	ilt		
og	energi	(kulstof)	som	algerne	laver	via	foto-
syntese	og	algerne	får	tilgengæld	beskyttelse,	
en	god	og	permanent	placering	oppe	nær	overf-
laden,	CO2	og	næringsstoffer	(fx	kvælstof).

Det	er	algerne	som	er	farverige	og	giver	farve	til	
koralrevet.	Det	vil	sige	at	så	længe	at	korallerne	
og	zooxanthellerne	har	det	godt	sammen,	så	er	
revet	farverigt.	Men	hvis	miljøet	omkring	revet	
varierer	for	meget	bliver	samarbejdet	“stresset”,	
og	enten	smutter	algerne,	eller	også	smider	koral-	
lerne	algerne	ud.	Hvis	det	sker,	at	mange	koraller	
på	én	gang	opgiver	algen	eller	omvendt,	så	koral-	
lerne	i	et	større	område	bliver	hvide,	kalder	man		
det	for	koralblegning.	Korallerne	dør	ikke	nødven-	
digvis	med	det	samme.	De	kan	godt	overleve	
uden	algerne,	men	ikke	i	længere	tid.	Hvis	ikke		
at	tilstanden	normaliseres,	og	korallerne	genop-	
tager	algen,	dør	de.	Døde	koraller	bliver	hurtigt	
overgroet	af	et	lag	af	makroalger,	som	lægger	
sig	som	et	mørkt	slør	hen	over	korallen.

KORALBLEGNING
Der	kan	være	flere	årsager	til	at	korallerne	bleg-
ner,	og	det	har	været	kendt	og	beskrevet	ved	
lokale	begivenheder	i	koralrevs	områder	i	alle	
tropiske	farvande.	Den	mest	omfattende	koral-	
blegning	fandt	sted	i	1997-1998	og	skyldtes	El	
Niño	fænomenet,	hvor	overfladetemperaturen	
i	de	øvre	vandlag	blev	højere	end	normalt.	Man	
regner	med	at	på	16%	af	verdens	koralrev	døde	
over	90%	af	korallerne.	Det	gav	anledning	til	at	

	Det er tydeligt når en af de store pladeformede Acropora 
stenkoraller mister farven. 
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DØDE KORALLER BLIVER HURTIGT  
OVERGROET AF ET LAG AF MAKROALGER, 

SOM LÆGGER SIG SOM ET MØRKT SLØR 
HEN OVER KORALLEN.
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	På et koralrev kan alle farver ses: grønne, blå, røde og gule nuancer. Korallerne er i sig selv gennemsigtige i deres hvide kalkskelet, 
og får deres flotte farver fra alger som lever indeni korallerne. 
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	Opvarmning af havet har bidraget til at store områder er påvirket af blegning og der 
er en tendens til at det sker hyppigere. Kilde: http://catlinseaviewsurvey.com

intensivere	forskningen	indenfor	koraller.	Skræk-
scenariet	er	at	alle	koralrev	vil	gå	til	grunde,	hvis		
den	globale	opvarmning	øger	temperaturen	
generelt.	Den	øgede	fokus	har	medført	ny	viden,	
men	der	er	stadig	en	del	som	ikke	vides.	Det	står	
dog	klart,	at	også	kolde	havtemperaturer	kan	give	
koralblegning.	Det	skete	i	Florida	Keys	i	2010.

Blegningen	kan	også	skyldes	ekstraordinær	fersk-	
vandspåvirkning,	forurening,	sygdomme,	tildæk-	
ning	af	partikler	eller	ekstrem	høj	lysindstråling.	
Der	er	således	mange	stressfaktorer	som	påvirk-
er,	og	i	kombination	kan	korallerne	måske	være	
endnu	mere	følsomme.

Nogle	koraller	ser	ud	til	at	klare	dårlige	forhold	
bedre	end	andre.	Grenede	koraller	(fx	Acropora)	
klarer	sig	generelt	dårligere	
end	massive	koraller	som	fx	
hjernekoraller.

Der	er	ikke	gode	data	for	koral-	
blegning	tilbage	i	tiden.	Men	det	
ser	ud	til	at	de	sidste	årtiers	
opvarmning	og	menneskelig	
påvirkning	af	koralrevs-om-
råderne	har	forårsaget	større	
områder	og	hyppigere	koral-
blegning.

RØDEHAVETS  
TOLERANTE KORALLER
Tilsyneladende	klarer	korallerne	
i	den	nordlige	del	af	Rødehavet		
sig	bedre	end	i	resten	af	verden.		
Normalt	forventer	man	at	koral-	
blegning	sker	når	temperaturen		
overstiger	den	normale	maksi-
male	sommertemperatur	med	
0,5-1,5°C.	Men	for	korallerne	
i	det	nordlige	Rødehav	sker	det	
først	når	temperaturen	stiger	
med	mere	end	5°C.	Det	har	
undret	mange,	men	forskere	fra	
Israel	har	et	bud	på	hvorfor:		
Normalt	er	sommertempera-
turen	i	den	nordlige	del	af	Røde-	
havet	ca.	27°C,	mens	den	er	
ca.	32°C	nede	ved	udmundin-
gen	til	det	Indiske	Ocean.	Alle	
koralrevene	i	Rødehavet,	må	
være	dannet	af	larver	som	er	
kommet	ind	via	det	Indiske	
Ocean	og	korallerne	i	det	syd-	
lige	område	må	således	være	
etableret	fra	varianter	som	kan	
tåle	den	høje	temperatur.	Der		

...MANGE STRESSFAKTORER SOM  
PÅVIRKER, OG I KOMBINATION KAN  
KORALLERNE MÅSKE VÆRE ENDNU  

MERE FØLSOMME. 

http://catlinseaviewsurvey.com
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... DE SIDSTE ÅRTIERS OPVARMNING  
OG MENNESKELIG PÅVIRKNING 
AF KORALREVS-OMRÅDERNE HAR 
FORÅRSAGET STØRRE OMRÅDER  
OG HYPPIGERE KORALBLEGNING.
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1	 Sohal-kirurgfisk holder til på toppen af revet som hér er præget af blege koraller 
 og koraller dækket af et mørkt lag af alger.

2	 En koral i Sharm el Sheikh området, som tydeligvis har mistet alle sine alger. 

3	 En fregnet falkefisk ligger på udkig i en klump koral med delvis døde og levende
 polypper.
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har	med	andre	ord	været	en	selektion	på	tempe-	
raturtolerance	for	korallerne,	en	egenskab	som	
de	har	taget	med	sig,	efterhånden	som	korallerne		
har	etableret	sig	længere	nordpå	i	Rødehavet.	Da	
temperaturen	i	den	nordlige	del	generelt	er	langt	
under	tolerancetærsklen	er	der	i	det	mindste	håb	
for,	at	korallerne	vil	trives	i	dette	område.

Der	er	heldigvis	også	mulighed	for	at	koraller	
andre	steder	kan	adaptere	til	nye	temperaturer,	
fx	ved	at	indgå	symbiose	med	andre	alge	arter.	
Visse	koraller	har	flere	forskellige	arter	af	alger	
som	symbionter,	men	det	er	kun	den	ene	som		
er	dominerende.	Hvis	forholdene	skifter,	vil	en		
af	de	andre	alge-arter	kunne	tage	over.

Kilder og mere viden:

https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_bleaching

http://oceanservice.noaa.gov/facts/coral_bleach.html

http://cmsdata.iucn.org/downloads/marshall_and_shutenburg 
_2006.pdf

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.
pone.0084968

http://earth.huji.ac.il/Data/File/Gildor/gcb12356.pdf

http://rspb.royalsocietypublishing.org/con-
tent/273/1599/2305

DA TEMPERATUREN I DEN NORDLIGE 
DEL GENERELT ER LANGT UNDER 
TOLERANCETÆRSKLEN ER DER I DET 
MINDSTE HÅB FOR, AT KORALLERNE 
VIL TRIVES I DETTE OMRÅDE.



https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_bleaching
http://oceanservice.noaa.gov/facts/coral_bleach.html
http://cmsdata.iucn.org/downloads/marshall_and_shutenburg _2006.pdf
http://cmsdata.iucn.org/downloads/marshall_and_shutenburg _2006.pdf
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0084968
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0084968
http://earth.huji.ac.il/Data/File/Gildor/gcb12356.pdf
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/273/1599/2305
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/273/1599/2305
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	Hjernekoraller og andre massive koral-arter er mere hårdføre 
og der skal mere til, inden de mister deres symbionte alger.
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S PALÆOFYSIOLOGI T

 Når	viden	fra	nulevende	dyr	
giver	indsigt		

i	de	uddødes	fysiologi		

Tekst:  
Tobias Wang, ph.d. og professor i zoofysiologi,  

og Aage Kristian Olsen Alstrup, ph.d. og adjungeret lektor  
i veterinærvidenskab; Aarhus Universitet.

EN NY VIDENSKABSGREN
Blandt	dinosaurerne	finder	vi	de	allerstørste	landlevende	dyr,	der	har	eksisteret		

i	Jordens	historie.	Selvom	deres	fossiler	har	været	kendt	i	flere	hundrede	år,	er	det	
først	indenfor	de	seneste	par	årtier,	at	en	egentlig	kvalificeret	fortolkning	af	deres	
fysiologi	-	og	dermed	grundlaget	for	deres	naturhistorie	-	har	set	dagens	lys.		
Dette	spirende	forskningsområde	kaldes	for	palæofysiologi	og	bygger	på	en	
antagelse	om,	at	uddøde	dyr	levede	under	de	præcis	samme	fysiske	og	kemiske	

begrænsninger,	som	gælder	for	de	nulevende	dyr,	og	at	viden	om		
nulevende	dyr	derfor	kan	bruges	til	tolkning	af	fossilernes	liv.
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 Brachiosaurus brancai. Fra Naturkundemuseum, Berlin. Foto: Wikimedia commons
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DINOSAURERNE SOM KOLDBLODEDE VÆSNER
Da	man	op	igennem	1700-	og	1800-tallet	fandt	de	
første	fossiler	af	fortidens	kæmpeøgler,	blev	de	anset	
som	værende	store	firben.	Men	den	engelske	zoolog	
Richard	Owen	(1804-1892)	indså,	at	disse	dyr	adskilte	
sig	fra	nutidens	krybdyr	i	blandt	andet	bækkenets	op-
bygning,	og	i	1842	navngav	han	dem	Dinosauria,	som	
en	adskilt	taksonomisk	gruppe.	Richard	Owen	bemærk-	
ede,	at	dinosaurerne	på	flere	områder	lignede	både	
krokodiller	og	pattedyr,	og	mente	derfor,	at	deres	hjerte	
måtte	have	været	firkamret	med	en	fuldt	opdelt	ven-	
trikel,	som	det	også	kendes	hos	krokodiller,	fugle	og	
pattedyr.	Ikke	desto	mindre	var	han	ikke	i	tvivl	om,	
at	dinosaurerne	var	koldblodede	krybdyr	med	et	lavt	
stofskifte	og	en	ret	beskeden	intelligens.	Kun	få	bestred	
dette	synspunkt,	heriblandt	den	samtidige,	men	lidt	
yngre	Thomas	Huxley	(1825-1895).	Han	var	i	samtiden	
kendt	som	Darwins	bulldog,	fordi	han	indædt	forsvarede	
teorien	om	evolution	gennem	naturlig	selektion.	Thomas		
Huxley	foreslog,	at	dinosaurerne	var	varmblodede	og	var	
tillige	den	første,	der	anså	dinosaurerne	som	fuglenes	
forfædre,	en	teori	som	senere	blev	betvivlet	af	den	
danske	ornitolog	Gerhard	Heilmanns	(1859-1946).	I	dag		
hersker	der	dog	ingen	tvivl	om,	at	fuglene	faktisk	ned-
stammer	fra	dinosaurerne.

DINOSAURERNE SOM VARMBLODEDE VÆSNER
Ideen	om	at	dinosaurerne	var	koldblodede	fortsatte	dog	
indtil	de	to	amerikanske	palæontologer	John	Ostrom	
(1928-2005)	og	Robert	T.	Bakker	(1945	-	)	fra	Yale	Uni-	
versity	i	slutningen	af	1960erne	genfortolkede	de	mange	
fossiler,	som	var	opdaget	siden	Richard	Owen	navngav	
gruppen.	John	Ostrom	og	Robert	Bakker	lagde	særligt	
vægt	på,	at	dinosaurerne	næppe	havde	haft	en	kryb-	
dyrlignende	gang	med	benene	placeret	på	siden	af	

kroppen,	som	ellers	var	den	gængse	opstilling	af	dino-
saurerskeletter	på	museer	verden	over.	De	hævdede		
i	stedet,	at	dinosaurerne	-	ligesom	nutidens	pattedyr	-	
havde	benene	placeret	direkte	under	kroppen	og	altså		
bevægede	sig	på	oprejste	ben.	Denne	benstilling	kræv-	
ede	imidlertid	energi,	fordi	kroppen	bæres	aktivt,	og	
de	to	amerikanere	brugte	dette	som	argument	for,	at	
dinosaurerne	måtte	have	været	varmblodede.	Siden-
hen	har	sporfossiler	vist,	at	John	Ostrom	og	Robert	
Bakkers	antagelser	var	rigtige,	og	mange	museer	har		
skyndsomt	måttet	ændre	på	deres	udstillede	dinosaurer-	
skeletter.	John	Ostrom	og	Robert	Bakker	bemærkede	
også,	at	dinosaurernes	knogler	havde	såkaldte	Haverske	
kanaler,	som	er	de	mikroskopiske	kanaler,	der	tillader	
en	rig	nerve-	og	blodtilførsel	i	knoglerne,	og	som	kun		
findes	hos	nulevende	endoterme	(den	moderne	betegn-	
else	for	varmblodede)	hvirveldyr,	nemlig	fugle	og	
pattedyr.	Sidenhen	har	studier	af	fossilernes	sammen-
sætning	af	blandt	andet	iltisotoper	ligeledes	peget	i	
retning	af,	at	dinosaurerne	havde	høje	og	stabile	krop-
stemperaturer.	Den	intellektuelle	debat	om	dinosaur-
ernes	temperaturfysiologi	har	derfor	raset	lige	siden.	

KROPSTEMPERATUREN  
AFGØRENDE FOR STOFSKIFTET
Spørgsmålet	om	dinosaurernes	kropstemperatur	er	
essentielt	for	at	kunne	greje	disse	kæmpedyrs	energi-	
stofskifte,	og	dermed	deres	økologiske	rolle	i	fødekæ-	
derne.	Desuden	ville	endotermi	give	mulighed	for	at		
leve	i	kolde	regioner	på	jorden,	som	vi	ser	hos	de	terres-	
triske	pattedyr	og	fugle	i	nutidens	polaregne,	samt	kolde	
regioner	i	bjerge	verden	over.	Allerede	John	Ostrom	og	
Robert	Bakker	gjorde	opmærksom	på,	at	det	meget	
højere	energistofskifte	hos	endoterme	rovdyr	indebærer,		
at	de	skal	æde	meget	mere,	og	at	der	derfor	kræves	
en	meget	større	population	af	bytte-dyr.	De	to	ameri-
kanere	brugte	netop	fordelingen	af	rovdyr	og	byttedyr	
som	et	af	deres	tungtvejende	argumenter	for,	at	dino-	
saurerne	var	endoterme,	idet	de	kunne	vise,	at	forholdet		
mellem	rovdyr	og	byttedyr	faldt	fra	omkring	35-60%	
til	1-3%	igennem	dinosaurernes	æra.

KROPSTEMPERATUREN  
AFGØRENDE FOR INTELLIGENS
Udover	den	økologiske	rolle,	spiller	endotermien	også		
en	vigtig	rolle	i	analyserne	af	dinosaurernes	intelligens		
og	dermed	evne	eller	kapacitet	for	social	adfærd,	yngel-	
pleje	og	anden	mere	planlæggende	adfærd.	Denne	del		
af	debatten	formuleres	sjældent	tydeligt	i	videnskabe-
lige	artikler	i	internationale	tidsskrifter.	Alligevel	er	det	
vel	rimeligt	at	antage,	at	hjernen	ligesom	hos	patte-	
dyrene	kræver	et	stort	hvilestofskifte?	Hos	mennesker	
forbruger	hjernen	således	knap	en	femtedel	af	hvile-	
stofskiftet,	svarende	til	en	15-20	Watts	pære.	Det	er	
påfaldende,	at	tegninger	af	dinosaurer	indtil	1980erne	

SIDENHEN HAR STUDIER PEGET  
I RETNING AF, AT DINOSAURERNE 
HAVDE HØJE OG STABILE  
KROPSTEMPERATURER. 
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I DAG HERSKER DER DOG INGEN 
TVIVL OM, AT FUGLENE FAKTISK  

NEDSTAMMER FRA DINOSAURERNE.

portrætterede	dem	som	store,	dumme	og	dorske,	mens	
mere	nutidige	illustrationer	viser	de	karismatiske	dino-	
saurer	i	færd	med	komplicerede	adfærdsmønstre	som	
yngelpleje	og	jagt	i	flokke	-	ligesom	nutidens	ulve	og		
løver.	En	del	af	denne	kovending	i	offentlighedens	
opfattelse	af	dinosaurernes	adfærd	skyldes	spillefilm	
som	Jurassic	Park,	hvor	dinosaurerne	jo	udviser	meget	
kompliceret	og	decideret	planlæggende	adfærd,	sam-	
tidig	med	at	deres	endoterme	status	understreges	gang	
på	gang.	Det	er	i	denne	sammenhæng	et	underholdende	
kuriosum	at	den	videnskabsmand,	som	ædes	tidligt	i		
den	første	film,	ligner	Robert	Bakker	på	en	prik!	
Uenigheden	om	dinosaurens	temperaturfysiologi	og	
stofskifte	er	endnu	ikke	stedt	til	hvile,	men	hvilke	
muligheder	har	vi	så	i	dag	for	at	vurdere	om	dinosaur-
erne	var	endo-	eller	ektoterme?

FJER – ISOLERING ELLER PYNT
Mange	af	de	seneste	dinosaurfund,	særligt	fra	Liaoning-	
provinsen	i	Kina,	viser,	at	dinosaurerne	havde	fjer	-	ikke		
blot	fuglenes	umiddelbare	forfædre.	Denne	isolering	
må	naturligvis	have	været	en	forudsætning	for,	at	de		
små	dinosaurer	kunne	være	endoterme.	Derimod	kunne	
de	store	dinosaurer	ligesom	nutidens	elefanter	og	hvaler		
sagtens	have	opretholdt	en	høj	kropstemperatur,	fordi	
overfladearealet	var	så	lille	i	forhold	til	kropsmassen.	
Formodentlig	opstod	fjerene	oprindeligt	som	pryd,	for		
at	hannerne	kunne	imponere	hunnerne,	og	det	er	der-	
for	usikkert,	hvornår	i	dinosaurernes	evolution,	at	fjer-	
ene	rent	faktisk	kom	til	at	bidrage	med	isoleringen.	
Senere	hen	har	fuglene	så	tillige	udnyttet	dem	til	
flyvning.

NÆSEMUSLINGER
Et	stærkt	argument	imod,	at	dinosaurerne	skulle	have	
været	endoterme,	er	de	meget	små	næsemuslinger.	
Næsemuslingerne	er	tynde	knogleplader,	som	giver	et		
meget	stort	overfladeareal	i	næsehulen.	Disse	udgør	
en	vigtig	funktion	for	vandbalancen	hos	pattedyr	og	
fugle,	fordi	de	nedkøles	under	lungernes	inspiration.		
Dermed	bliver	udåndingsluften	nedkølet	på	vej	igennem	
næsen,	hvorved	vanddampen	fortættes.	Det	respirato-	
riske	vandtab	nedsættes	hermed,	men	mekanismen	
virker	kun,	hvis	kropstemperaturen	er	højere	end	om-	
givelsernes.	Desuden	er	den	vandbesparende	mekanis-	
me	naturligvis	særlig	vigtigt	for	de	endoterme	dyr,	

 Ofte fremstilles de langhalsede planteædere med strakt 
hals. Imidlertid har palæofysiologiske studier vist, at det er 
helt urealistisk, at hjertet har kunnet pumpe blodet så mange  
meter op. En sådan viden kan have betydning for at fastlægge  
dinosaurernes habitat. Foto: Wikimedia commons
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som	skal	trække	vejret	ofte	for	at	dække	det	høje	stof-	
skifte.	Det	er	derfor	ikke	overraskende,	at	fuglenes	og	
pattedyrenes	næsemuslinger	er	meget	større	end	kryb-	
dyrenes.	Ved	hjælp	af	forskellige	skanningsteknikker	
har	man	estimeret	næsehulens	volumen	i	flere	grupper		
af	dinosaurer	og	skabt	et	mål	for	hvor	meget	plads,	der	
ville	have	været	til	næsemuslingerne.	De	meget	enty-
dige	resultater	viser,	at	dinosaurernes	næsehule	var	
lige	så	små,	som	de	nulevende	krybdyrs	og	antyder	
dermed,	at	dinosaurerne	var	ektoterme.	

VISER ÆG OG VÆKSTRATER  
AT DINOSAURERNE VAR MESOTERME?
Dinosaurerne	var	en	stor	gruppe,	og	de	har	ikke	nød-	
vendigvis	alle	levet	på	samme	måde.	I	et	nyligt	studium		
i	Nature	Communications	sammenlignede	forskerne	
æggeskaller	fra	langhalsede	titanosaur	og	oviraptor	
(en	slægtning	til	Tyrannosaurus	rex)	med	æggeskaller	
fra	nulevende	krybdyr	og	fugle.	Dinosaureræggeskal-	
lerne,	der	var	70-80	millioner	år	gamle	og	fundet	i	
Mongoliet	og	Argentina,	havde	en	kemisk	sammen-

 Tidligere blev dinosaurer opfattet som store, dumme og dorske krybdyr, der slæbte halen bag sig. Palæofysiologiske studier 
har vist, at denne opfattelse var forkert. I dag fremstilles dinosaurerne oftest som intelligente dyr med avanceret adfærd. Hvis  
palæontologien skal bruges til at forudsige, hvordan hastige klimaændringer påvirker faunaen, er det vigtigt at forstå de ud- 
døde arters fysiologi. Illustration: Plakat fra filmen "Walking with dinosaurs"
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sætning	af	calciumcarbonat	der	viser,	at	de	langhals-	
ede	titanosaur	måtte	have	haft	en	kropstemperatur		
omkring	38oC,	mens	oviraptoren	kun	havde	en	krops-
tempe-ratur	på	32oC.	For	de	mongolske	oviraptor-ægs	
vedkommende	viste	analyserne	endvidere,	at	æggene		
var	lagt	et	sted,	hvor	den	omgivende	temperatur	kun	
var	26oC	–	altså	betydeligt	lavere	end	oviraptorens	
kropstemperatur.	Dette	studium	tyder	på,	at	nogle	af	
dinosaurerne	har	været	endoterme,	mens	andre	har	
været	en	mellemting	mellem	endo-	og	ektoterme,	
hvilket	kaldes	for	mesoterme.	Ideen	om	de	mesoterme		

dinosaurer	støttes	også	af	knogleanalyser.	De	viser	
hurtigt	vækst,	hvilket	menes	at	kræve	et	højt	endot-
ermt	stofskifte.	Tilgængelige	data	for	dinosaurernes	
vækstrater	ligger	lige	imellem	de	ektoterme	og	de	
endoterme	hvirveldyr,	hvilket	kunne	tyde	på	en	mellem-	
liggende	stofskiftestatus,	altså	endnu	en	indikation	på	
mesotermi.

HJERTETS STØRRELSE TILLOD  
IKKE AT LANGHALSENE STRAKTE HALS
Foruden	benstillingen	kommer	museerne	formentlig	
også	til	at	ændre	flere	andre	forhold	ved	de	udstillede	
dinosaurskeletter.	Blandt	andet	fremstillede	man	tid-	
ligere	dinosaurer	med	oprejst	hoved.	De	største	dino-
saurer	havde	en	hals	på	7-8	meter,	og	umiddelbart	
kunne	man	forestille	sig,	at	det	gav	dem	en	evolutionær	
fordel	at	kunne	æde	af	de	øverste	blade	i	trækronerne.		
Imidlertid	har	studier	over	blodtrykket	vist,	at	dinosaur-	
erne	sandsynligvis	i	stedet	har	holdt	hovedet	mere	
foroverbøjet.	Mens	blodtrykket	hos	de	fleste	pattedyr	
er	nogenlunde	ens,	er	det	dobbelt	så	højt	hos	giraffer,		
som	skal	pumpe	blod	op	til	hovedet	via	den	lange	hals.		
Ved	at	anvende	La	Place-ligningen,	der	udtrykker	
sammenhængen	mellem	hjertemusklens	tykkelse	
og	blodtrykket	hos	dyrearter,	kan	man	beregne,	at	
hjertet	skulle	være	gigantisk	stort	for	at	sende	blodet	
helt	op	i	hovedet	på	de	største	dinosaurer	–	faktisk	så	
stort,	at	hjertet	næppe	kunne	have	været	i	brysthulen.		
Så	medmindre	at	dinosaurerne	gjorde	brug	af	i	dag	
ukendte	mekanismer,	kan	de	ikke	igennem	længere	tid	
have	holdt	hovedet	i	oprejst	stilling.		

HJERTET SKULLE VÆRE GIGANTISK 
STORT FOR AT SENDE BLODET HELT 

OP I HOVEDET PÅ DE STØRSTE  
DINOSAURER – FAKTISK SÅ STORT,  

AT HJERTET NÆPPE KUNNE HAVE 
VÆRET I BRYSTHULEN.
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BESKYTTELSE AF HABITATER
I	forbindelse	med	den	globale	opvarmning	er	der	kom-
met	øget	fokus	på,	hvordan	nutidens	flora	og	fauna	mon		
vil	tilpasse	sig	klimaændringerne.	Vil	arterne	kunne	
følge	med,	eller	vil	økosystemerne	bryde	sammen	under		
de	hastige	ændringer?	Her	har	mange	rettet	øjnene	mod		
palæontologien,	hvor	man	har	mulighed	for	at	studere,	
hvordan	datidens	flora	og	fauna	har	klaret	bratte	æn-	
dringer	i	klimaet	–	eksempelvis	ved	indtræden	af	istider,	
kometnedslag	og	større	vulkanudbrud.	Ændringerne	
i	fossilernes	artssammensætning	og	–diversitet	mellem	
to	askelag	kan	således	give	værdifuld	information	om,	
hvor	godt	datidens	flora	og	fauna	kunne	tilpasse	sig	
pludselige	ændringer.	Men	for	at	kunne	bruge	disse	
informationer	korrekt,	er	det	nødvendigt,	at	tolkning-	
erne	af	uddøde	arters	fysiologi	ligeledes	er	korrekt.	Og	
her	kommer	palæofysiologien	fremover	til	at	spille	en	
fremtrædende	rolle.	Fossilerne	i	sig	selv	kan	ikke	give	
svarene.



I FORBINDELSE MED DEN  
GLOBALE OPVARMNING... VIL 
ARTERNE KUNNE FØLGE MED, 
ELLER VIL ØKOSYSTEMERNE 
BRYDE SAMMEN UNDER  
DE HASTIGE ÆNDRINGER?
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 Eksempel på en tidlig fremstilling af dinosaurerne som langsomme og dumme krybdyr, der blot passivt slæbte deres 
tunge haler efter sig. Såvel sporfossiler som palæofysiologiske undersøgelser har været med til at ændre denne opfattelse. 
Illustration: American Museum of Natural History
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Mara Lion Project opstod, da Mara-Naboisho Lion 
Project, hvor DZS var en aktiv partner, fusionerede  
med et andet løveprojekt i området. Nu hører alt 
løveforskning i Masai Mara under Kenya Wildlife  
Trust. Mara Lion Project følger nu grupper af løver 
inde i og uden for det kendte Masai Mara område 
i Kenya. Biolog og DZS medlem, Niels Mogensen 
er Chief Project Officer i projektet.

Tekst & foto: Niels Mogensen

KEEPING TRACK 
OF DISPERSING 
YOUNG 
MALE LIONS 
IN THE 
MARA ECOSYSTEM

Since	2013	the	Mara	Lion	Project	has	been	moni-
toring	lions	in	the	famous	Masai	Mara	National	
Reserve	and	the	adjoining	Mara	conservancies	
in	Kenya.	The	main	goals	of	the	project	is	to	de-
termine	the	current	status	of	the	Mara	lion	popu-
lation,	what	threats	they	are	facing	e.g	diseases,	
human-lion	conflicts,	inbreeding	etc.	and	how	to	
mitigate	the	threats.	In	order	to	determine	true	
lion	densities,	years	of	monitoring	is	required,	but		
our	preliminary	results	suggests	a	lion	density	of	
450	lions	>1	years	old	in	an	area	of	2600	km2	

Having	spent	a	substantial	amount	of	time	moni-
toring	lions	within	the	Masai	Mara	conservancies	
there	are	certain	trends	that	we	have	identified.	
One	such	trend	is	a	lack	of	young	male	coalitions	
trying	to	challenge	pride	males	in	order	to	over-
take	their	prides.	

NABOISHO CONSERVANCY & OLARE MOTOROGI 
CONSERVANCY
In	Naboisho	Conservancy	three	males	(called	the		
SOL	coalition)	control	the	entire	conservancy	and	
they	have	fathered	all	of	the	cubs	in	the	three	
resident	prides.	With	the	exception	of	one	instance	
where	two	adult	Olare	Motorogi	Conservancy	
males	came	into	Naboisho,	unsuccessfully	seek-
ing	new	opportunities,	there	have	not	been	any	
coalition	of	young	bachelors	challenging	the	
Naboisho	males.	Furthermore,	the	SOL	males	
have	been	trying	to	overtake	the	Ol	Kinyei	pride,	

	Sadala, from the Triple S coalition.
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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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especially	after	one	of	the	three	Ol	Kinyei	pride	
males	(Triple	S	coalition)	disappeared,	hence	
weakening	their	coalition.	Also	in	Ol	Kinyei	Con-
servancy,	there	have	not	been	any	sightings	of	
younger	males	trying	their	luck	there.	

MARA NORTH CONSERVANCY, LEMEK  
CONSERVANCY AND OL CHORRO CONSERVANCY
In	Mara	North	Conservancy,	the	Cheli	pride	and	
the	Offbeat	pride	were	without	pride	males	for	
several	months.	After	an	extended	period	with	
no	males	in	charge	of	these	prides,	an	external	
coalition	of	two	males	came	and	took	control	of	

the	Cheli	pride.	This	introduction	of	new	males	
displaced	two	male	offspring	of	the	Cheli	pride,	
who	were	young	adults	at	the	time	they	left.	They	
then	made	a	short	trip	down	to	the	Offbeat	pride	
and	took	it	over.	All	of	these	conservancies,	in-	
cluding	Olare-Motorogi	Conservancy,	have	had	
a	notable	absence	of	males	pushing	to	replace	
existing	males.	There	has	been	an	exception	in	
Lemek	and	Ol	Chorro	Conservancies.	The	pride	
which	utilizes	both	conservancies	(the	Lemek	
pride)	has	had	three	different	individuals/groups	
of	males	in	control	over	the	last	1.5	years,	result-
ing	in	a	very	low	cub	recruitment	rate.

	Saitoti, from the Triple S coalition. The SOL and Triple S coalitions were recently resting along a luggar in Ol Kinyei Conservancy only 
 800 meters apart. The SOL males have been intruding into Ol Kinyei Conservancy where they have been seen mating with Ol Kinyei females
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	This young Monico male lion is originally from the Moniko price in Olare Motorogi Conservancy. He dispersed 
with two of his brothers and were not seen for a while. Suddenly, they showed up in Mara North Conservancy, close 
to the Mara river. 

	This young male lion from the Ol 
Kinyei pride will soon disperse. The 
question is where he will go and this 
is something we hope to investigate 
in the near future.

WE ARE PLANNING TO INVESTIGATE WHERE  
DISPERSING SUB-ADULT MALES GO AND WHAT 

IS HAPPENING TO THEM ONCE THEY DISPERSE.
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INEXPERIENCE  
- A RISKY AND POSSIBLY FATAL TRAIT
A	plausible	explanation	for	not	seeing	young	coa-	
litions	attempting	to	overtake	prides	could	be	that	
dispersing	males	are	experiencing	a	high	morta-	
lity	rate.	While	young,	inexperienced	and	lacking	
sufficient	strength	to	challenge,	sub-adult	males	
might	be	forced	out	of	protected	areas	by	the	
older	males.	This	could	push	them	onto	commu-	
nity	land	where	they	are	in	closer	proximity	to	the	
plentiful	livestock,	which	potentially	might	become	
the	preferred	prey	for	the	youngsters.	If	they	pre-	
date	on	the	livestock,	they	could,	in	turn,	be	killed	
in	retaliation	before	they	are	strong	enough	to	
return	to	the	protected	areas	to	challenge	pride	
males	and	successfully	take	over	prides.	This	
theory	would	also	explain	why	we	have	very	few	
re-sightings	of	young	males	after	they	disperse.

FUTURE RESEARCH:  
THE FATE OF YOUNG DISPERSING MALES 
We	are	planning	to	investigate	where	dispersing	
sub-adult	males	go	and	what	is	happening	to	
them	once	they	disperse.	This	will	be	achieved	by		
attaching	GPS	collars	to	a	few	sub-adult	males		
before	they	disband.	This	will	enable	us	to	follow	
their	every	move,	even	if	they	venture	deep	into	
the	surrounding	hills	on	the	community	land.	
Human-lion	conflicts	and	possible	retaliation	
events	can	also	be	documented	by	GPS	collar	
technology.	The	lion	collaring	will	be	done	in		
collaboration	with	the	Kenya	Wildlife	Service.



	The small map in the upper left corner shows Kenya with the light section in the south-western part being the Masai Mara.The large 
 map shows the Masai Mara National Reserve and the adjoining Mara Conservancies
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	Leshaan and Osidai, from the SOL coalition
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VI ER IKKE ALENE...
Tekst: Ditte	Dahl	Lisbjerg

Mange	kender	 til	programmet,	SETI,	der	skal	 lede	efter	 intelligent	
liv	i	rummet.	Hvad	nu	hvis	det	viser	sig,	at	intelligent	liv	ikke	bare	
skal	findes	på	 fjerne,	 Jordlignende	planeter.	Tænk	hvis	 intelli-
gent	liv	allerede	trasker	rundt	på	vores	planet,	mens	vi	be-
lejligt	har	 ignoreret,	at	vi	 lever	sammen	med	andre	 intel-
ligente	væsner	her	på	Jorden?	

Tilbage	 i	 2012	 underskrev	 en	 række	 fagfolk	 indenfor	
neurologi,	 kognition,	 neuroanatomi	 og	 neurofysiologi	
‘The	 Cambridge	 Declaration	 on	 Consciousness’	 		 en	
erklæring	om	at	bevidsthed	og	adfærd,	der	er	afledt	
heraf,	ikke	kun	findes	hos	mennesker.	

Selvom	 hjernestrukturerne	 hos	 andre	 arter	 er		
forskellige	 fra	 menneskers,	 er	 neurovidenskabs	
folkene	 enige	 om,	 at	 følelsesafledt	 adfærd	 har	
samme	 neurale	 ophav	 i	 mennesker	 som	 i	 dyr.		
Videnskaben	kan	således	ikke	længere	vende	det	
blinde	øje	til,	at	dyr	har	følelser	og	bevidsthed.

Mennesket	 har	 i	 tusindvis	 af	 år	målt	 alle	 andre	
arter	efter	egen	målestok	og	været	af	den	over-
bevisning,	 at	 vi	mennesker	 var	 alle	 andre	 arter	
overlegne.	 Det	 har	 været	 indlejret	 i	 både	 vores	
filosofi	og	religioner,	siden	vi	begyndte	at	opdyrke	
jorden.	

FØLELSER PÅ EGNE PRÆMISSER

Hvis	nogle	dyr	er	tænkende	og	følende	væsner,	er	det	vigtigt	at	
erkende,	at	de	er	det	på	deres	egne	præmisser,	og	derfor	heller	
ikke	er	menneskelige.	Det	var	én	af	pointerne	i	Gordon	M.	Burghardts
oplæg	ved	DZS	arrangementet	‘Hvad	tænker	dyr?	Læs	mere	om	
arrangementet	og	se	billeder	fra	aftenen	i	dette	nummer.
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Det	er	rigtigt,	hvis	man	skal	måle	intelligens	i	form	af	teknologi	og	sprog	
(vel	at	mærke	sprog,	som	vi	mennesker	forstår	det),	så	er	vi	de	bedste	
til	det,	vi	gør,	og	dyr	kan	ikke	måle	sig	med	det.

Det	viser	sig	dog,	at	dyrs	opfattelse	af	deres	omverden,	bevidst-	
hedog	følelser	kan	være	endog	mere	komplekse	og	eksotiske.	
Dyr	 lever	 i	en	anderledes	verden	af	sanseindtryk	og	kom-	
munikation.	 Eksempelvis	 kommunikerer	 den	 australske	
koalabjørn	med	artsfæller	ved	brug	af	komplekse	duftsig-
naler,	 blæksprutter	 kommunikerer	 med	 farver,	 og	 fisk	
kan	finde	på	at	lege!

Fugle	fremhæves	i	Cambridge	erklæringen	som	eksem-
pler	på,	at	evolutionen	parallelt	(convergent)	har	frem-
bragt	bevidsthed.	Det	at	være	bevidst	om	sig	selv	og	
sin	omverden,	er	ikke	kun	menneskeligt.	Kragefugle	
og	papegøjer	 især	har	vist	 forbløffende	evner	 til	 at	
løse	problemer.		

Cambridge	erklæringen	er	en	formalisering	af	disse	
forholdsvis	 nye	 erkendelser	 i	 videnskaben,	 og	 kon-
sekvensen	må	være,	at	vi	revurderer	vores	opfattelse	
af	 dyr	 fundamentalt.	 Dyr	 er	 ikke	 blot	 avancerede,		
organiske	maskiner.	De	er	i	mange	tilfælde	tænkende	
og	følende	væsner		vi	er	altså	ikke	alene.

 En populær Youtube video, viser en hvidhval, der helt 
 tydeligt laver titte bøh med nogle børn. Se den her:  
 https://youtu.be/Hh84Oe8JxUQ?t=1m9s

DYRERETTIGHEDER

I	flere	omgange	har	der	været	tiltag	til	at	give	visse	dyrearter
rettigheder	som	ikke-menneskelige	personer,	så	de	for	eksempel	
ikke	kan	spærres	inde.		

Se f.eks. Non Human Rights Project www.nonhumanrightsproject.org/

https://youtu.be/Hh84Oe8JxUQ?t=1m9s
http://www.nonhumanrightsproject.org/
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. Hvad mon der foregår i hovedet på denne chacma bavian fra Namibias halvørken? Foto: Claudia Sick
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HVAD  
TÆNKER  
DYR?

Krudttønden	på	Østerbro	dannede	den	stemningsfulde	ramme	om	Dansk	
Zoologisk	Selskabs	fyraftensarrangement	Hvad tænker dyr?,	som	blev	afholdt
torsdag	d.	1.	oktober	på	en	kølig	efterårsaften.	75	medlemmer	og	gæster	
deltog	i	arrangementet,	som	talte	alt	lige	fra	eksperter,	biologer,	stude-	
rende	og	dyrepassere	til	øvrige	dyreinteresserede	og	alment	nysgerrige.	
De	inviterede	talere,	Sabrina	Brando	og	Gordon	M.	Burghardt,	havde	rejst	
langvejs	fra	for	at	stille	skarpt	på	temaer	om	dyresyn,	etik	og	adfærd.		

Sabrina	Brando	er	indehaver	af	Animal	Concepts,	hvor	hun	arbejder	som	
konsulent	for	zoologiske	haver	og	dyreparker	i	hele	verden.	Sabrina	har	
en	baggrund	som	dyretræner	og	har	arbejdet	med	alt	lige	fra	havpatte-	
dyr	i	delfinarier	til	forsøgsdyr	i	laboratorier.	Hendes	mangeårige,	praktiske	
erfaring	med	dyreadfærd,	dannede	grundlaget	for	hendes	oplæg,	hvor	
hun	bl.a.	viste	spændende	filmklip	fra	adfærdsstudier	med	dyr.

Gordon	M.	Burghardt	er	professor	i	dyrepsykologi	ved	University	of	
Tennessee.	Han	har	studeret	leg	hos	dyr	så	forskellige	som	slanger,	fugle,	
skildpadder,	bjørne	og	mennesker	samt	udgivet	adskillige	bøger	og	artik-	
ler	om	emnet.	Gennem	aftenen	viste	han	eksempler	på	nogle	af	de	mange,		
tankevækkende	adfærdsstudier,	han	har	deltaget	i	gennem	tiden.	Temaet		
kredsede	omkring,	hvordan	man	kan	afgøre,	om	en	given	adfærd	kan	
opfattes	som	”leg”	hos	dyr.

Fyraftensarrangement  
af Dansk Zoologisk Selskab

Tekst: Anne-Mette	Høeg	Andersen
Fotos:	Peter	Lyhne	Højberg
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STOF TIL EFTERTANKE
Mange	forskellige	spørgsmål	meldte	sig	i	løbet	af		
aftenen:	Hvordan	opfatter	dyr	verden?	Hvordan	stude-	
rer	vi	dyr?	Hvordan	undgår	vi	at	menneskeliggøre	dyr-	
ene,	hvis	vi	accepterer,	at	dyr	har	tanker	og	emotion-
er?	Er	der	i	virkeligheden	større	tankevirksomhed	hos	
en	skildpadde	end	først	antaget?	Og	hvordan	indvirker	
dette	på	hvordan,	vi	behandler	dyr	i	fangenskab	og	i	
naturen?

Et	vigtigt	diskussionspunkt	var	betydningen	af	dyrs	
tankevirksomhed	i	forhold	til	naturbevarelse.	Føler	vi		
en	større	forpligtigelse	til	at	bevare	populationer	af	
dyr,	som	virker	”klogere”	eller	mere	”eftertænksomme”	
end	andre?	Og	kan	vi	overhovedet	blive	enige	om,	
hvad	dyrene	fortæller	os?

Spørgsmålene	var	mange,	og	svarene	blev	debatteret	
heftigt	blandt	de	fremmødte.	Hvor	på	skalaen,	vi	vælger	
at	placere	dyrs	tankevirksomhed,	er	nok	stadig	en	
stærk,	subjektiv	vurdering	hos	de	fleste	af	os.	Men	helt	
sikkert	er	det	i	hvert	fald,	at	aftenen	gav	stof	til	efter-
tænksomhed	hos	alle	de	fremmødte…	menneskedyr!	

1. Sabrina Brando, indehaver af Animal Concepts, giver en 
	 introduktion til de mange (ubesvarede) spørgsmål om 
	 dyrs tanker.

2. Krudttønden var fyldt op med interesserede tilhørere.

3. Ditte Dahl Lisbjerg (DZS), Sabrina Brando, Gordon M. 
	 Burghardt, Jens Olesen og Claudia Sick (DZS).

4. Faglig snak i kulissen. 

1

2

3 4
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5. Jens Olesen, biolog og tidligere DR-vært, faciliterede debatten.

6. Diskussionerne blev livligt fortsat efter arrangementet.

7. Oplæg, spændende diskussioner og god stemning.

8. Mange medlemmer var mødt op for at deltage i debatten. 

9. Gordon M. Burghardt, professor i dyrepsykologi, holder oplæg om forskning 
 i leg hos dyr.

5

8

7

6

9



UDGAVE 12 / 201560 Habitat

SÅDAN BLIVER DU MEDLEM
I DANSK ZOOLOGISK SELSKAB

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.
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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	
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.	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.

OUTDOOR UDSTYR  NYE FORDELE FOR MEDLEMMER

Vi	har	indgået	en	knaldgod	aftale	med	Fjeld	&	Fritid,	
så	DZS	medlemmer	får	20%	rabat	på	ikke		nedsatte	
varer	mod	forevisning	af	deres	medlemskort	hos		
Fjeld	og	Fritid	på	Frederiksborggade	København	K,		
og	i	Fjällräven	specialbutikken	på	Kultorvet,	samt	på		
www.fjeldogfritid.dk.		Hvis	du	skal	handle	på	nettet,		
skal	du	lige	skrive	til	medlem@dzs.dk og	få	den	rabat-
kode	der	hører	til.	I	Friluftsland	og	North	Face	butikker	
får	du	10%	mod	forevisning	af	medlemskort.

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
http://www.fjeldogfritid.dk.
mailto:medlem%40dzs.dk%20?subject=



