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Velkommen til den første udgave af DZS’s nye magasin, HABITAT. 
Magasinet videreudvikler og erstatter selskabets nyhedsbrev og er en regulær udgi-
velse, der kan lånes på biblioteket. Formålet med HABITAT er at sætte fokus på emner, 
der vedrører forvaltningen af verdens dyre- og planteliv til fordel for en grønnere, 
smukkere, sundere og mere levende verden.   

Hvis man leger associationsleg med ordet ”biodiversitet”, støder man let på Galapago-
søerne. HABITAT tager dig med til biodiversitetens højborg og foræller om underarternes 
oprindelse i leguanernes verden. Herefter tager vi dig med ned under havoverfladen til et 
kig på de mange endemiske arter i Rødehavet og giver en forklaring på, hvorfor der netop 
her anes håb for truede koraller i resten af verden. Claudia har langt om længe forladt 
sine bavianer og bringer os en medrivende rejsefortælling fra Namibia og Botswana, hvor 
hun bl.a. har oplevet de stærkt truede quiver trees samt et af de mest sårbare økosyste-
mer i verden, det uforlignelige Okavango delta. Vi besøger steder, hvor naturen er under 
pres, heriblandt det berømte Masai Mara i Kenya, hvor dyrebestandene er faldet drastisk, 
samt Samburu i det nordlige Kenya, hvor naturen ikke arter sig, som den plejer. Til sidst 
mindes vi, at der allerede er dyrearter, der udelukkende eksisterer i zoologiske haver, 
og vi besøger en af de allerførste af slagsen, hvis grundlægger, Carl Hagenbeck, holdt 
usædvanligt meget af sine dyr. Vi slutter dette nummer med en beskrivelse af DZS’s næste 
projekt; Naturbevarelse på de smukke Mantanani-øer i Malaysia. 
Velkommen til HABITAT & rigtig god fornøjelse! 

2010 er det officielle, internationale Biodiversitetsår. Siden årets start 
har toppolitikere, videnskabsfolk og naturbevarelsesorganisationer mødtes og forhand-
let, og til oktober afsluttes processen på COP-mødet i Nagoya i Japan. Udover at holde 
vejret og vente i spænding, har vi i DZS besluttet at benytte os af den oplagte lej-
lighed til at fejre biodiversiteten i al dens… diversitet. 
Betydningen af at bevare biodiversiteten på Jorden er mindst lige så stor som betyd-
ningen af at begrænse den globale opvarmning. Man kan for så vidt diskutere, om det 
overhovedet giver mening at tale om de to begreber uafhængigt af hinanden. Ikke desto 
mindre kan du pa de foelgende sider læse mere om biodiversitetsåret på det politiske 
plan og få et kort, faktuelt overblik over de nøgletal, som IUCN bruger til at gøre 
status over biodiversiteten i verden i dag.     
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For et halvt år siden skrev vi det officielle, in-
ternationale Biodiversistetsår i gang. Udover den 
store symbolske værdi, der ligger i betegnelsen, så 
har Biodiversitetsåret også en meget virkelig be-
tydning. I maj 2010 var det nøjagtig otte år siden, 
at den sjette Conference of the Parties (COP 6) to 
the Convention on Biological Diversity (CBD) 
blev afholdt. Ved den lejlighed vedtog parterne 
en otteårig strategiplan for global biodiversitets-
bevarelse. Det eksplicitte mål var ”signifikant at 
reducere den hastighed (eller rate), hvormed biodi-
versitet forsvinder på det globale, regionale og na-
tionale plan, som et led i kampen imod fattigdom, 
og til fordel for alt liv på Jorden”. 

Det er med stor bedrøvelse, at vi må indse, at 
vi i dag, frem for en knækket kurve, står overfor en 
biodiversitetskrise, der er større end nogensinde før. 
På et møde om biodiversitet i London i januar det-
te år, udtalte Robert Watson, tidligere formand for 
The Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC), at den skade, vi forvolder naturen, er ved at 
nå et ”tipping point”, det vil sige et punkt, hvorefter 
vi ikke kan forudsige konsekvenserne af ødelæggel-
serne, og hvor vi ikke længere kan gøre os håb om 
at genoprette balancen, et fænomen, der også er vel-
kendt fra klimadebatten.

Ifølge eksperter, skal den primære årsag til fia-
skoen findes i kommunikationen, videnskabsfolk, 
politikere og befolkning imellem. På lige fod med 
klimadebatten, står biodiversitetsbevarelsen over-
for en kæmpe udfordring, der består i at få befolk-
ning og politikere til at forstå vigtigheden af at 
tage emnet alvorligt og at sætte det højt på den 
politiske agenda. Som ved klimatopmødet, bun-
der den altovervejende konflikt i, på den ene side, 
ønskerne om at opretholde nuværende levestan-
darder og vækstrater i den udviklede verden såvel 
som i udviklingslandene, og, på den anden side, 
det faktum, at en effektiv indsats for at bevare 
biodiversiteten kræver en fundamental holdnings-
ændring vis a vis den måde, vi forbruger naturens 
ressourcer på. Det er imperativt, at videnskabs-
folk og eksperter bliver bedre til at formidle deres 
viden på en måde, der får folk til at forstå, at ta-
bet af biodiversitet har direkte relevans for deres 
eget liv. Sker det ikke, vil de nødvendige tiltag 
fortsat blive undergravet i beslutningsprocesser, 
hvor arbejdspladser og økonomisk vækst har top-
prioritet. 

Biodiversitetsår 2010
Forfejlede Mål eller Fornyede Håb?

“Det eksplicitte mål var 
‘signifikant at reducere 
den hastighed, hvormed 
biodiversitet forsvinder 
(...) til fordel for alt liv 

på Jorden’.” 

Af: K. Skeie, zoolog
Foto: K. Skeie

“den skade, vi forvolder 
naturen, er ved at nå et 

‘tipping point’ ” 
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De udeblevne resultater er nedslående, og 
fiaskoen på COP15 i København i november er et 
ringe udgangspunkt for optimisme. Men, ligesom 
dengang, advarer kommunikationseksperter imod 
anvendelsen af en dommedagsretorik, der risikerer 
at fremkalde følelser af afmagt og apati hos befolk-
ningen, frem for følelser af målrettethed og initiativ. 
Derfor skal vi også her skynde os at påpege, at der 
skam er sket forbedringer indenfor de sidste otte år. 
Som eksempel kan det nævnes, at flere unge men-
nesker nu end nogensinde før vælger uddannelse 
på baggrund af et ønske om at beskæftige sig med 
natur- og miljøforvaltning, et faktum, der afspejler 
en voksende opmærksomhed omkring emnet på det 
globale plan. 

Udover langt mere specifikke og realistiske 
mål, så skal planen denne gang også inkludere en 
kommunikationsstrategi for inkorporeringen af bio-
diversitetsmålene i den globale, politiske agenda. 
Mange mennesker, navnlig i den vestlige verden, 
har svært ved at forholde sig til forudsigelser om 
klimaændringer, der kan virke abstrakte og uvir-
kelige i en hverdag, hvor de primære bekymringer 
ofte handler om penge, arbejde eller helbred. Ud-
fordringen, hvad biodiversitetsbevarelsen angår, er, 
om muligt endnu større, da simple visualiseringer 
såsom stigende vandstande, ikke umiddelbart fore-
ligger. Enkelte eksperter har endog foreslået, at man 
skal gå bort fra at benytte ord som ”biodiversitet” og 
”web of life”, fordi de er for abstrakte. Det på trods 
af, at udtrykket ”web of life” netop anvendes med 
henblik på at beskrive den vitale sammenhæng og 
indbyrdes afhængighed alt liv imellem. 

    

Én del af den fremtidige strategi vil utvivlsomt 
være at fokusere på de ressourcer, som naturen leve-
rer i form af værdifulde kilder til medicin, der kan 
redde menneskeliv. Dette fokus er valgt ud fra en 
vurdering af, at det er et argument, der er relativt 
håndgribeligt for mange. At naturen er ophavskilde 
til livsvigtig medicin, burde i sig selv være grund 
nok til at bevare diversiteten, men det er desværre 
langtfra nok til at bringe debatten op på det nødven-
dige niveau. Måske har COP15 mødet i København 
lært de deltagende parter noget om, hvordan man 
ikke skal gøre, og forhåbentlig vil vi i den næste 
periode opleve en stadigt stigende interesse for og 
dedikation til bevarelsen af det liv, der i sidste ende 
også er vores eget eksistensgrundlag. 
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De indledende forhandlinger om en post-2010 
aftale er allerede i gang og kulminerer i det tiende 
Meeting of the Parties to the Convention on Biolo-
gical Diversity, som finder sted i Nagoya i Japan til 

“Enkelte eksperter har en-
dog foreslået, at man skal 
gå bort fra at benytte ord 

som ”biodiversitet” og ”web 
of life”, fordi de er for ab-

strakte.” 

oktober. Her forventes deltagerne at indgå en aftale 
om nye mål for den internationale biodivertetsbeva-
relse efter år 2010. Det forventes ligeledes, at del-
tagerne indgår en aftale om regulering af adgangen 
til brug af genetisk materiale og de fordele, som vi 
mennesker kan drage heraf.       

Referencer:
.iucn.org  
.iucnredlist.org
.countdown2010.net/year-biodiversity
.cbd.int/2010/about



Når vi taler om biodiversitet, så er der 
næppe en institution, der huser flere eksperter på 
området end IUCN (the International Union for 
the Conservation of Nature), der har som en af 
sine fornemste opgaver at opdatere og videreud-
vikle ”Rødlisten” over verdens truede dyrearter, 
et uundværligt værktøj, når beslutningstagere skal 
prioritere den fremtidige indsats på naturbevarel-
sesområdet. 

Hvor mange arter er der
- og hvor findes de?
Ifølge IUCN, ved vi den dag i dag stadig relativt 
lidt om den biodiversitet, der findes på jorden. Vi 
har identificeret og navngivet cirka 1,9 millioner 
arter, men det anslås, at det fulde antal er et sted 
imellem 10 og 20 millioner. Blandt de arter, vi har 
kortlagt, er navnlig planter, invertebrater, reptiler, 
svampe og fisk underrepræsenterede, og IUCN 
bemærker, at vi ligeledes ved for alt lidt om indi-
kator-arterne, dvs. de arter, der kan vise os, om et 
økosystem er sundt og velfungerende. Vi ved, at 
langt den største biodiversitet er lokaliseret i den 
tredje verden, men det er desværre også her, at der 
er størst mangel på kapacitet til at foretage detal-
jerede undersøgelser. Meget tyder dog på, at den 
største artsdiversitet ikke altid findes i de uberørte 

områder. Omfattende undersøgelser af fugle-
arter i det kontinentale Afrika har vist, at der 
er et betydeligt sammenfald imellem de steder, 
mennesker og dyr har valgt at leve, og det er 
en opdagelse, der bør tages i betragtning, når 
fremtidige naturbevarelsesinitiativer planlæg-
ges. 

betegnes som sårbare. Blandt verdens 6.285 pad-
dearter, er 1.895 arter kritisk udryddelsestruede. 
Dette gør padderne til den mest truede dyregruppe 
af alle.

Hvor meget betyder global 
opvarmning?
En af de faktorer, som vi i de senere år, er blevet 
langt mere opmærksomme på, er den globale op-
varmning. Ifølge IUCN, vil global opvarmning i 
dette århundrede betyde en øget risiko for imellem 
20 og 30 % af alle verdens dyre- og plantearter. 
Global opvarmning er blandt andet den største 
trussel imod verdens revbyggende koraller, der 
er ansvarlige for at skabe og vedligeholde de ko-
ralrev, der, verden over, er fundamentet for en 
stor del af biodiversiteten i de tropiske have. På 
IUCN’s liste er 33 % af alle anførte koralarter 
betegnet som truede. Det skyldes, at koraller er 
ekstremt følsomme overfor høje temperaturer i 
havet. Korallerne ”bleges”, fordi varmen i vandet 
tvinger dem til at slippe de pigmenterede alger, 
som er deres kilde til energi, og for meget varme 
får derfor korallerne til at dø i massevis. 

Biodiversiteten anno 2010

Foto: Okavango-deltaet i Botswana er et 
af de mest sårbare økosystemer i verden. 
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Af: Kathrine Skeie
Foto: Kathrine Skeie

Hvor mange arter er tru-
ede?
Indtil videre har IUCN undersøgt 48.000 arter 
på verdensplan. Af disse, er 17.000 arter tru-
ede af udryddelse i større eller mindre grad. 
Ud af verdens 5.490 pattedyrsarter, er 79 arter 
uddøde i den vilde natur, 188 er kritisk udryd-
delsestruede, 449 arter er truede, og 505 arter 

“IUCN bemærker, at vi 
ligeledes ved for alt lidt 
om indikator-arterne, 
dvs. de arter, der kan 

vise os, om et økosystem 
er sundt og velfunger-

ende”



Hvilke økosystemer er mest 
følsomme?
Blandt verdens økosystemer, menes vådlandsområ-
der og den fantastiske diversitet af planter og dyr, 
der lever i dem, at være mere truede end nogen 
anden type økosystem. Okavango deltaet, verdens 
største indlandsdelta, hvor Claudia tager os med hen 
senere i bladet, er ikke nogen undtagelse.   
Et eksempel på en kritisk truet planteart er Quiver 
træet (Eng.: Quiver Tree), Aloe dichotoma, som 
Claudia også fortæller om i sin rejsebeskrivelse, er 
et eksempel på en art, der er kritisk truet. Det gi-
gantiske, langlivede Quiver træ er karakteristisk for 
den namibiske ørkenregion i det sydlige Afrika, et 
område, som forventes at opleve stigende tørke som 
følge af klimaforandringer. Quiver træet har kun et 
forsvar imod de stigende temperaturer, nemlig at 
forrykke sin distribution til højere breddegrader, 
dvs. tættere på polerne, eller til større højder, dvs. 

bjergegne, hvor klimaet typisk er køligere og fugti-
gere. Quiver træet er altså tvunget til at kolonisere 
nye, mere passende, territorier for at overleve, men 
desværre er ingen sådanne nye populationer blevet 
identificeret til dato. Quiver træet er derfor et typisk 
eksempel på de problemer, som planter og relativt 
immobile arter står overfor i kampen for at følge 
med de eskalerende klimaforandringer.   
  

Hvad nu?
Der er ingen tvivl om, at, hvis vi skal gøre os noget 
håb om at bevare en væsentlig del af den globale 
biodiversitet, for naturens eller for vores egen skyld, 
så kræver det en enorm, koordineret og effektiv ind-
sats. Tiden er imod os, og klare, realistiske og ambi-
tiøse målsætninger er en nødvendighed. 
I de senere år er der sket en tydelig udvikling in-
denfor naturbevarelsessektoren, hvor man i stigende 
grad fokuserer på en tilgang til naturbevarelse, der 
også tilgodeser lokalbefolkningerne i de pågælden-
de områder. Denne udvikling er affødt, dels igen-
nem en erkendelse af, at projekter, der også tjener 
humanitære formål, har en generelt bredere appel 
blandt civil befolkning, donorer og politikere (og 
derfor lettere opnår finansiel opbakning), men også 
igennem en stigende forståelse for den uundværlige 
beskyttelse, som velfungerende økosystemer og en 
høj biodiversitet yder mennesker, navnlig dem, der 
trues af klimaforandringer og naturkatastrofer.   
En bedre forståelse for, hvordan arter og økosyste-
mer interagerer, er et fundamentalt udgangspunkt 
for at træffe de rigtige beslutninger. Vores viden på 
området, hvor usandsynligt det end må forekomme, 
er stadig rudimentær, og derfor er vores bedste stra-
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tegi på nuværende tidspunkt, at benytte os af forsig-
tighedsprincippet. Så længe vi ikke ved, hvad det 
er for brikker, der bærer det store korthus, løber vi 
en uoverskueligt stor risiko, hvis vi ikke griber ind 
overfor den masseudryddelse af arter, som finder 
sted i skrivende stund. 

“En bedre forståelse for, 
hvordan arter og økosys-
temer interagerer, er et 
fundamentalt udgang-
spunkt (...). Vores viden 

på området, hvor us-
andsynligt det end må 
forekomme, er stadig 

rudimentær”

Padderne er den mest truede dyregruppe af dem 
alle. Her ses en lille rørfrø i Okavango-deltaet.

Naturbevarelsesfolk tager mere hensyn til loka-
lbefolkningen nu end tidligere. Her ses en livlig 
børneflok i Namibia.



Endemiske leguaner 
på Galapagosøerne 
i fremgang
Af: Michael O. Jørgensen, biolog
Foto: Michael O. Jørgensen

            Darwins beskrivelser af artsrigdommen på 
Galapagosøerne hører naturligvis til de mere alment kendte. 

Navnlig de endemiske arter har vækket undren blandt fagfolk 
såvel som lægfolk igennem århundreder, og gør det stadig.

Man regner med, at leguaner oprindeligt kom til Galapagosøerne 
fra fastlandet og derfor stammer fra de sorte leguaner, Ctenosaura spp. 

Oprindeligt har leguanerne med al sandsynlighed alle været landlevende, men indbyr-
des konkurrence har formentligt tvunget nogle individer ud på de mere 

golde dele af øerne, hvor de gradvist har tilpasset sig et liv, hvor 
fouragering i havet gav dem en ny fordel i form af en helt ny 

niche at skaffe føde fra. I dag skelner man imellem 
landleguaner, hvoraf der findes tre arter; Conolophus 

subcristatus, Conolophus pallidus og Conolophus 
marthae (nyligt opdaget art med isoleret udbredelse 
på Vulkanen Wolf på øen Isabela), og havleguaner, 

hvoraf der findes 7 underarter; Amblyrhynchus cristatus 
albermarnensis, Amblyrhynchus cristatus cristatus, 

Amblyrhynchus cristatus hassi, Amblyrhynchus cristatus 
merteni, Amblyrhynchus cristatus nanus, Amblyrhynchus 

cristatus sielmanni og Amblyrhynchus cristatus venustissimus.
Leguanerne er vidt udbredte på flere af øerne, men især landleguanerne 

har måttet vige pladsen for (menneske-) indførte, dvs., for øen fremmede, 
dyrearter såsom hunde, katte og rotter. Desuden ser fremmede myrer ud til at 

have en negativ effekt på leguanbestanden, idet de ødelægger leguanernes æg. Hel-
digvis har en effektiv indsats for at udrydde fremmede skadedyr hjulpet både hav- og 

landleguaner, og et avlsprogram for landleguanerne har ligeledes bragt fremgang i 
bestanden. Darwin og flere andre kaldte dem ”drager”, og de ligner da også mest af alt 

drabelige uhyrer, når man ser bort fra størrelsen. De mindste underarter bliver 
omkring 60 cm. lange, imens de største underarter kan nå op 

på næsten halvanden meter. 
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Havleguan, Amblyrhynchus cristatus venustissimus



Havleguaner lever primært af 
tang og alger, men tager også andet plantemateriale 
samt ådsler, heriblandt moderkage og efterbyrd fra 
søløver og pelssøløver.Havleguanerne har udviklet 
en kort snude og skarpe tænder, så de kan græsse 
på sten og klipper, lange kløer, så de nedre kan 
holde sig fast, og en fladere hale end landleguaner-
nes, så de bedre kan svømme og dykke. Hannerne 
dykker ofte helt ned til 10 meters dybde i det kølige 
vand, imens hunner og ungdyr oftest ”græsser” in-
denfor en dybde-zone på omkring 3 meter. Havle-
guanerne opholder sig typisk i vandet i mindre end 

underarter stærke farver i yngletiden, hvor den 
stærke farve blandt andet hjælper dem med at blive 
hurtigere varmet igennem. De parrer sig i måneder-
ne fra januar til marts, afhængig af underarten (en 
del underarter starter allerede deres yngleperiode i 
december). 
Hver enkelt han prøver at lokke hunner på nært 
hold, hvorefter hannen overmander hunnen, og de 

ældre han. De unge hanner får ofte sædafgang al-
lerede under opløbet med det simple formål at øge 
chancerne for at de kan få lagt deres sæd i hunnen 
i det splitsekund, der er mulighed for det.
Hunnen lægger 3 til 9 æg i et hul, som hun graver 
i det mere gunstige terræn væk fra klipper og lava. 
På en del øer er disse områder dog sparsomme, så 
der opstår ofte konkurrence og kamp om de bed-
ste redesteder.

Landleguaner er tilpas-
set et liv i føde-fattige områder, hvor de primært 
lever af kaktus og sukkulenter. De indtager dog 
også noget andet plante materiale, samt ådsler og 
moderkager fra søløver og pelssøløver, når de kan 
komme til det.
Landleguaner ligner mest af alt en del af de større 
caribiske leguanarter og bliver ca. 1 – 1,2 meter 
lange, afhængig af arten. Santa Fe landleguanen er 
den største. Her kan hannerne veje op til 13 kg. 
Landleguanernes grundfarve er lysebrun, me-
dundtagelse den nye landleguan fra Wolf-vulka-
nen på 
øen Isabella, som er pink med sorte bånd. Santa Fe 
landleguanen er meget gul i forhold til den almin-

Habitat # 1/juni 2010 Galapagos 10

10 minutter ad gangen, men kan 
i ekstreme tilfælde blive der i op 
til en time, og de kan, som mange 
andre krybdyr, udskille salt både 
igennem 
nyrerne og via næsen.
Alle havleguaner 
er sorte, dog 
har enkelte 

parrer sig. Unge han-
ner sniger sig ofte ind 
på hunner, som enten 
sidder alene, eller, som 
bliver distraheret af en 

delige landleguan, og i yngletiden antager 
den stærke røde, orange og gullige farver.
Landleguanerne har oprindeligt været ud-

bredt på de fleste øer, men findes i dag 
kun på ca. 35 % af de 13 større øer. 
Santa Fe Landleguanen er med stor 
succes blevet opdrættet på Darwin 

Stationen på Santa Cruz og er 
blevet genudsat på bl.a. 

Baltra-øen. Havleguan , Amblyrhynchus cristatus hassi



Yngletiden hos landleguanerne varierer 
fra ø til ø. Hunnerne graver, i lighed med deres slægtninge 
(Ctenosaura spp.) på fastlandet, huler, som de skjuler sig 
i om natten og anvender som ly for solen på særligt varme 
dage. Hannerne lokker hunnerne til ved at nikke med hove-
det og rejse sig lidt, så de kommer til at tage sig større ud. 
Hunnen lægger 2 – 25 æg i en fordybning, som hun graver 
i områder med grus, sand eller jord. Redehullerne 
beskyttes af hunnen i den første tid for at forhindre, 
at andre hunner skal beskadige æggene ved at grave 
i det samme redehul. Udrugningen tager 3 – 4 
måneder. På øen North Seymor forekommer det, 
at havleguaner og landleguaner parrer sig 
indbyrdes, men disse hybrider ser ikke ud til 
at kunne formere sig.

Michael Jørgensen:
www.biozooinformation.eu
moj@biozooinformation.eu
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Santa Fe landleguan, Conolophus pallidus



Rødehavets unikke dyreliv
Af: Dennis Lisbjerg, marinbiolog

Rødehavet langs de Ægyptiske kyster får be-
søg af tusindvis af dykkere hvert år. Det er et yndet 
rejsemål, fordi Rødehavet har de mest nordligt be-
liggende koralrev og dermed dem, der er lettest og 
billigst at nå fra Europa. Dykkere får hermed mulig-
hed for at svømme blandt koralrev i alle regnbuens 
farver omgivet af ligeså farverige fisk i alle størrel-
ser. Vandet er varmt, flot og klart, og der er også en 
chance for at se skildpadder, djævlerokker og hajer, 
noget mange dykkere sukker efter. 
Langt de fleste besøgende til Rødehavet er dog ikke 
for alvor klar over, at de rent faktisk bevæger sig 
rundt i en guldgrubbe af biodiversitet. Af Rødeha-
vets mere end 1.200 fiskearter er mere end 10 % en-
demiske, hvilket vil sige, at de udelukkende lever 
hér. Det samme gælder for en del af de mere end 
200 koraller og over 1.000 arter af andre hvirvelløse 
dyr såsom snegle og søstjerner m.fl.). På et helt ge-
nerelt plan er havet et relativt ensartet miljø, hvorfor 
mange fisk og hvirvelløse dyr er udbredt over meget 
store geografiske arealer. F. eks. er en del af fiskene 
i Rødehavet også at finde i det Indiske Ocean og i 
Stillehavet, ligesom tunen er udbredt over hele klo-
den.
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Mange danskere har været på ferie ved Rødehavets kyst i Hurghada eller Sharm el Sheikh for at nyde solen, varmen og det turkisblå vand. 
En del har også snorklet eller dykket, og oplevet de flotte farverige koralrev, som myldrer med fisk. 
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Men hvorfor er der så mange arter, som 
kun findes i Rødehavet? Det er her, geologien 
og de fysiske forhold kommer ind i billedet. Rø-
dehavet blev skabt for ca. 40 millioner år siden 
ved at Afrika og Asien begyndte at bevæge sig 
væk fra hinanden (de flytter sig stadig med en 
hastighed på et par centimeter om året).  Indtil 
for 150 år siden, hvor Suez-kanalen blev byg-
get, var havet kun åbent ud til det Indiske Ocean 
imellem Somalia og Yemen. Det betød, at alle 
arter, der spredte sig i Rødehavet, oprindelig 
kom fra det Indiske Ocean og at dyr, som fandt 
vej op i de nordligste farvande, var relativt iso-
lerede i forhold til det Indiske Ocean.

Området omkring Rødehavet modtager 
megen sol, hvilket skaber en høj fordampning 
fra havoverfladen og, eftersom havet er omgi-
vet af ørken, er der ingen tilstrømning fra store 
floder, hvorfor vandtilførslen består af hav-
vand. Fordi saltet i havvandet ikke fordamper 
under den varme sol, opnår vandet i Rødeha-
vet en saltholdighed, der er langt højere end i 
andre have, og dette skal arterne kunne klare. 
Den høje solindstråling, kraftig varme fra ak-
tivitet i undergrunden samt høje temperaturer i 
de omkringliggende landområder gør også Rø-
dehavet til et af de varmeste have med en gen-
nemsnitstemperatur på ca. 22 grader og helt op 
til 30 grader om sommeren i de øverste vand-
lag. Faktisk kan koralrev i andre verdensdele 
ikke tåle lige så høje temperaturer som koral-
lerne i Rødehavet, og der er derfor forskere, 
som overvejer, om det vil være muligt at flytte 
eller krydsbefrugte koraller fra Rødehavet med 
koraller andre steder fra, da der globalt set har 
været store problemer med blegning af koraller 
som følge af El Niño, et problem, der forventes 
stige i takt med den globale opvarmning.

Alt i alt rummer Rødehavet en meget unik 
og interessant biodiversitet, og der er stor sand-
synlighed for at se mange af de specielle arter, 
som kun findes i her, hvis du kommer dertil. 
På billederne, der er taget på snorkelture ved 
Sharm el Sheik i januar dette år, ses et par styk-
ker.

Rødehavet 

- ligger mellem Afrika og 
Asien. 

- er 2.250 km langt og 
kun 355 km bredt på det 
bredeste sted.

Max dybde: 2.211 m.
Gennemsnitsdybde: 490 
m.
Saltholdighed: 40 
promille
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“Faktisk kan koralrev 
i andre verdensdele 
ikke tåle lige sa høje 
temperaturer som ko-
rallerne i Rødehavet”

Foto: Dennis Lisbjerg



Rejse i Namibia & Botswana 
– fra sandbjerge til oaser for vilde dyr

Af: Claudia Sick, biolog
Foto: Claudia Sick

I forrige nyhedsbrev fortalte jeg om mit arbejde 
med chacma-bavianer i det centrale Namibia, om 
hvad livet i hælene på en ”slægtning” i 6 måneder 
kan indebære af oplevelser, og om udfordringer af 
både den sjove, lærerige, hårde, lidt skræmmende, 
men altid spændende og anderledes art.
Efter feltarbejdet med bavianerne tog jeg ud på 
opdagelse. Mine oplevelser i den forbindelse vil 
jeg gerne dele med ligesindede naturentusiaster, og 

derfor vil jeg i denne udgave fortælle om Namibia 
og lidt om nabolandet Botswana som rejsemål. 
Namibia og Botswana er måske for mange ikke 
det første valg, når en rejse skal planlægges. Men 
fordi disse lande har så utrolig meget at byde på i 
form af naturoplevelser, er mit håb, at denne artikel 
vil kunne inspirere andre til at tage en kortere eller 
længere tur derned. Det tror jeg næppe, man vil 
fortryde. 

I Namibia rejste jeg rundt i en lejet bil med to venner, 
og det var virkelig nemt og sikkert. Samtidig giver 
det frihed til fuldstændig selv at kunne bestemme 
hvorhen og hvornår, man har lyst at rejse. Har man 
ikke mulighed for at leje en bil, går der også busser 
imellem byerne, men det kan være lidt svært og ofte 
slet ikke muligt at komme ”længere ud på landet” 
med offentlig transport. Pakkeløsninger findes der 
naturligvis også. At rejse sådan er let, der skal ikke 
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egentlig meget ”uafrikansk”, fordi den tidligere 
tyske kolonimagt har sat så tydelige fodspor her.

Den falske vulkan
Med 4-hjulstrækkeren pakket med telte, sovepo-
ser, bagage og mad til de første par dage (alt cam-
pingudstyr kan lejes i Windhoek) drog vi mod 
syd. Det kan i tørsæsonen sagtens lade sig gøre 
at køre rundt de fleste steder i en 2-hjulstrækker 
også. Dog skal man køre med lidt mere forsig-
tighed på de mange grusveje, som jeg i øvrigt vil 
anbefale, at man kører ad, hvis tiden er til det, da 
mange af de smukke landskaber findes langs med 
grusvejene, ikke langs de asfalterede veje. Vores 
destination var Fish River Canyon, Afrikas stør-
ste canyon og den anden største i verden næstef-
ter Grand Canyon.

På vej mod Ketmanshoop, vores overnatnings-
stop, hikede vi et par timer på Brukkaros bjerget, 
der skyder sig 600 meter op over det omkring-
liggende område, og hvorfra der er en fantastisk 
udsigt. En sti langs, der løber langs med en dal, 
fører til bjergets midte, hvorfra man kunne fri-
stes - som nogle guidebøger er blevet det - til at 
tro, at bjerget i virkeligheden er en uddød vulkan. 
Synet af udhulningen i bjerget, hvor et cirka to 
kilometer bredt, delvist bevokset ”gulv” adskiller 
bjergsiderne, er storslået. At dømme efter gæste-
bogen, som skal underskrives af besøgende ved 
”indgangen” til Brukkaros, er der store chancer 
for, at man får dette sted helt for sig selv – og det 
gør kun oplevelsen endnu bedre.
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tænkes over så meget, da alt er arrangeret på for-
hånd, men til gengæld er det dyrere, friheden er 
begrænset, og man går ofte glip af autentiske op-
levelser og steder, som ikke er inkluderet i ”pak-
ken”. I Botswana rejste jeg alene uden egen bil, og 
at komme fra Namibia til Botswana var lidt svæ-
rere, rent transportmæssigt, end jeg havde regnet 
med. Dog mødte jeg på min vej kun søde menne-
sker, der kunne hjælpe med disse udfordringer.

Namibias 
foranderlige landskaber
Namibia er med sine lige godt 2 millioner indbyg-
gere og en befolkningstæthed på 2,5 indbygger 
per km2 (verdensgennemsnit er ca. 45/km2) mildt 
sagt karakteriseret ved store områder, der er helt 
menneskeforladte. Fraværet af mennesker er en 
stor del af det, der gør Namibia unikt, og for mig 
er det i sig selv en god grund til at rejse her. At 

man kan få lov til at køre igennem det smuk-
ke, foranderlige landskab og føle sig helt alene 
– det er en helt speciel følelse! 
Selvom Namibia også er karakteriseret ved 
store ørken- eller semiørkenområder, hvor der 
er fladt, tørt og umiddelbart livsforladt så langt 
øjet rækker, så er landskabet generelt foran-
derligt og varieret med dramatiske klippefor-
mationer, savannelignende græsområder og 
smukke sanddyner langs med kysten, hvis røde 
sandkorn bliver til helt fantastiske farver, når 
solen tager sin tur henover horisonten. Udover 
et smukt, foranderligt landskab, vil du også 
møde diverse dyr på din vej igennem Namibia, 
heriblandt zebraer, strudse, forskellige antilo-
per, diverse fuglearter, giraffer og mange flere. 
Dyrene kommer jeg tilbage til!
I tørsæsonen (april-december) er regn et sjæl-
dent, og oftest helt udeblivende, fænomen, men 
helt nordpå ved Caprivi (på grænsen til bl.a. 
Angola) kan du støde på mere frodige landska-
ber. Caprivi bliver derfor ofte kaldt Namibias 
”mini-Okavango-delta” (Okavango-deltaet er 
en af Botswanas fantastiske attraktioner, der 
hvert år trækker masser af dyr til, når floden 
fyldes op og flyder ud over landskabet og får 
planterne til at sprede deres grønne farver). 
Derudover kan vand også findes i massevis ved 
kysten mod vest, hvor en helt ny type landskab 
dukker op.
Alt i alt byder Namibia på en hel pose blandede 
landskabs-boljser.
Som overlandsrejsende til Namibia vil man 
uundgåeligt lande i landets hovedstad, Wind-
hoek. Her kan man få alt, hvad et vestligt hjerte 
kunne betragte som fornødenheder, og byen er 



Aloe vera’s otte 
meter høje kusine
Nær Ketmanshoop findes en af Namibias større sam-
linger af Quiver trees, Aloe dichotoma (afrikaans: 
Kokerboom). Quiver trees er en art af Aloe slægten, 
som har deres oprindelse i Sydafrika og Namibia, og 
som kan blive op til 8 meter høje. Kendetegnende 

man mulighed for at tage på et 5-dages trek igennem 
canyonen langs med floden, men resten af året er 
ruten lukket pga. den ekstreme varme, der medfører 
en høj risiko for hedeslag.
Et par overnatninger på Ai-Ais Hot Springs Resort 
ved den sydlige del af Fish River Canyon kan anbe-
fales efter mange timer i bil. Her kan det også lade 
sig gøre at campere, hvis pengepungen ikke rækker 

og nyde synet af de stejle klipper, der tårner sig op 
omkring Ai-Ais.
Har man tid og lyst, kan man tage en kanotur (alt fra 
et par timer til ture, der strækker sig over flere dage, 
er muligt) på Orange River, floden der adskiller Na-
mibia fra Sydafrika, som befinder sig et par timers 
kørsel sydpå fra Ai-Ais. Ved flodens bredder er der 
et mangfoldigt fugleliv, og den majestætiske Afri-
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for sukkulente planter som Kokerboom er, 
at de har tilpasset sig et regnfattigt klima 
ved at udvikle en særlig evne til effektivt 
at opsamle og opbevare det sparsomme 
vand i blade, stængler og rødder. Namibias 
indfødte befolkning, San-folket, brugte 
traditionelt grenene til at lave pilekogge-
re (eng.: ”quivers”), og heraf navnet. Her 
er også gode chancer for at se en familie 
klippegrævlinge, som er ganske vante til 
turister, hvorfor man kan komme meget 
tæt på, førend de tonser om bag en sten og 
gemmer sig.

Verdens andenstør-
ste canyon & de varme 
kilder
Vores næste stop var den utrolige Fish River Can-
yon, én af Namibias største attraktioner. Stedet lig-
ger omtrent 8-10 timers kørsel fra Windhoek, men 
det er uden tvivl hele køreturen værd. Udsigten fra 
kanten udover den mere eller mindre udtørrede flod, 
der skærer sig som en 160 kilometer lang slange 
igennem de, på udvalgte steder, op til 500 meter 
høje klipper, er selvsagt et spektakulært syn. Hvis 
man rejser nu her imellem maj og september, har 

til resort-modellen. Selv med den billige camping-
løsning har man fuld adgang til den indendørs spa, 
hvor man kan ligge og skvulpe rundt i det - meget! 
- varme, og efter sigende helbredende, kildevand, 
som pumpes ind fra Ai-Ais kilden udenfor. Og når 
man ellers ligger ved den udendørs pool og måske 
får en gratis fodmassage som en del af resortets 
services, så kan man begynde at fordøje de mange 
indtryk – eller man kan nøjes med at slappe helt af 

can Fish Eagle (afrikansk flodørn/skrigørn) 
ses med jævne mellemrum, idet man padler 
eller driver ned ad floden.

5 millioner år gam-
melt rødt sand
Næste mål på vores tur var et sted, som 
mange forbinder med Namibia; de kæm-
pestore, røde sanddyner, der, i den centrale 
og sydlige del af landet, adskiller kysten fra 
indlandet.
Et sted, hvor sanddynernes storhed kan op-
leves til fulde, og som også trækker mange 
turister fra alverdens lande til, hedder Ses-
riem. Her kan man klatre op på toppen af 
sanddynerne for at beundre solopgang eller 
solnedgang, noget, som mange vælger at 
gøre fra den berømte 170 meter høje Dune 

45 (navnet refererer til, at der er 45 km herfra til 
Sesriem Canyon). Sanddynerne kan også bestiges 
i løbet af dagen, hvis man er indstillet på varmen, 
men det er ved solopgang og solnedgang, at sanddy-
nerne er allersmukkest, når det røde sand changerer 
i de mest fantastiske nuancer - det må man ikke gå 
glip af! 

Vil man opleve solopgangen fra toppen af Dune 45 

Det truede Quiver Tree er 
tilpasset et regnfattigt klima



eller et tilsvarende sandbjerg, betyder det, at 
man står op ved fire halv femtiden og kører af 
sted sammen med de mange andre biler (de fle-
ste kører dobbelt så hurtigt, som det er tilladt) 
fyldt med folk, der også vil opleve dette smukke 
fænomen. Når man ankommer til dynen, klatrer 
man op langs kanten endnu inden solen har vist 
sig. Det tager mindst 20 minutter, for sandet er 
meget
 fint 

og giver efter 
under én, så turen 
er ikke en dans på roser. 
Heldigvis belønnes man, ovenpå 
denne udfordrende sanddynevandring, 
med en helt utrolig solopgang. Måske kan 
man også være heldig at se en struds, der 
trodser al fornuft og vandrer som en sort prik 
henover sanddynerne, imens den stopper hist 
og pist for at nippe af de sparsomt fordelte 
buske.
Når man én gang befinder sig i området, er det 
et absolut must at opleve Sossusvlei Pan, et 
sted, der synes at høre til på en anden planet. 
Her går man blandt de røde sanddyner, og 
pludselig står man foran et stort, cirkelformet 
område dækket af udtørret, hvid lerjord, der 
slår revner (en sjælden gang imellem over-
svømmes stedet og forvandles til en blågrøn 
sø), og som omkranses af 200 meter høje sand-
dyner. Fra den mosaik-lignende jord stikker 

døde træer op og fuldender forestillingen om, at 
man befinder sig i en slags eventyrland, og ikke på 
planeten Jorden.

Ørken-action
Et naturligt stop efter Sesriem er for mange rej-
sende kystbyen Swakopmund. Her er en afslappet, 
ferieagtig atmosfære, og efter mange dage med 
camping-mad er det en fest at få sig et rigtig godt 
måltid mad på en af byens mange restauranter, 
hvor vildt kød (zebra, kudu, oryx, m.fl.) ofte er på 
menuen. 

Hvis man er til vilde 
udendørsaktiviteter, er 
dette også stedet at tage til. Her tilbydes alt fra 
sandboarding (både stående og liggende), quadbi-
king (4 hjulede ”knallerter”), paraglidning, fald-
skærmsudspring og hesteridning, til bådture m.m. 
Ideen bag de fleste af aktiviteterne er, at man kan 
opleve de smukke sanddyner og samtidig få sig et 

skud adrenalin. Det er uden tvivl en anderledes 
og spændende måde at opleve landskabet på. 
Det mest slående ved Swakopmund er kontra-
sten. Vender man blikket mod vest, ser man 
vand i massevis (Atlanterhavet), og vender man 
sig mod øst, ser man endeløse sanddyner, der 
tårner sig op. Det våde og det tørre element på 
hver sin side af Swakopmund gør byen til et 
særegent, og tilsyneladende paradoksalt, sted 
på grænsen 

imellem to 
af naturens mest ekstreme miljøer.
En halv times kørsel sydpå, ved Walvis Bay, 
kan man, sammen med pelikaner, se kæmpe-
flokke af flamingoer (både større og mindre 
flamingo findes her), der farver kyststræknin-
gen lyserød.  
Ikke langt fra Swakopmund kan man opleve 
Namibias meget specielle nationalplante, 
Welwitshia’en (Welwitschia mirabilis), der kun 
forekommer i Namibia og Angola. Planten er 
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en slags ”levende fossil”, eftersom den ikke har 
nogen nære, eller endda lidt fjernere, ekstante 
slægtninge, og dens udseende og biologi er også 
helt speciel. Blandt Welwitshia’erne findes der 
både hun- og hanplanter, og planterne gror utrolig 
langsomt og kan blive ekstremt gamle, måske 

at opleve namibisk stenkunst fra stenalderen. De 
flere tusinde år gamle stenudskæringer menes at 
være udført af jæger-samlere, der levede i området 
dengang.
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Sæler med pels
Fra Swakopmund satte vi kursen imod det 
nordlige Namibia. Et par timers kørsel nord for 
Swakopmund, ved kysten ved Cape Cross Seal 
Reserve, kan man se en af de største yngleplad-
ser i det sydlige Afrika for den sydafrikanske 
pelssæl. Kolonien larmer og lugter, og det kan 
være lidt barskt at se de mange sælunger, der 
ligger døde rundt omkring, enten fordi sjakaler 
eller hyæner, som man kan være heldig at se 
her, har været på besøg, eller fordi de er blevet 
væk fra deres mælkemaskine af en mor. Til 
gengæld er det et imponerende syn at se over 
en kvart million pelssæler samlet på et sted. De 
fleste unger bliver født i løbet af én måned i 

 ”De fleste unger bliver født i 
løbet af én måned i november/

december, så her kan man få lov at 
se de helt små sorte sælunger med 

store våde øjne.”

 ”Biologer og zoologer 
diskuterer fortsat, hvorvidt de 

såkaldte ørkenelefanter er en 
anden art end den afrikanske 

elefant, (...) men der synes at være 
mest belæg for at klassificere den 

 som en underart.”

helt op til 2000 år, eller mere. Welwitshia’en har 
som udgangspunkt kun to blade, der vokser hele 
livet ud fra den hårde pælerod. Bladene deler sig 
dog i løbet af plantens levetid, så det ser ud som 
om, der er flere. Det ældste, kendte individ kan ses 
her i området og er omkring en meter højt og fire 
meter i diameter.

november/december, så her kan man få lov at se 
de helt små sorte sælunger med store våde øjne.

Dyr og træ i sten
Lidt længere inde i landet mod nord, ved Brand-
berg og Twyfelfontein, findes de bedste steder 



Stenudskæringerne menes endvidere at have fun-
geret som en slags ”skole”, hvor man blandt an-
det, ved hjælp af kort, kunne vise, hvor vandhuller 
befandt sig og hvilke dyr, der var i området (ste-
nene viser bl.a. at her engang levede pingviner). 
Kunsten viser også, at spiritualitet og dyreliv var 
forbundne elementer, der spillede en central rolle 
i stenaldermenneskernes hverdag. 
Ved Twyfelfontein findes også den ”Forstenede 
Skov” (the Petrified Forest) med dens 260 millio-
ner år gamle fossilerede træstammer, der menes 
at være blevet transporteret herned hele vejen fra 
det centrale Afrika. Træernes celler er igennem 
tiden blevet erstattet af sten (quartz og andre mi-
neraler) under iltfrie forhold. Det er meget im-
ponerende at se, hvordan årringene og barkens 
mønstre er blevet bevaret i stenen, som en nøjag-
tig kopi af de ældgamle træer.

Ørkenens elefanter
Elefanter, der er specielt tilpasset ørkenklimaet, 
lever i det nordvestlige Namibia. Biologer og 
zoologer diskuterer fortsat, hvorvidt de såkaldte 
ørkenelefanter er en anden art end den afrikanske 
elefant, som lever på savannen, men der synes at 
være mest belæg for at klassificere den som en 
underart. Ørkenelefanten adskiller sig fra savan-
neelefanten ved at være mindre og have relativt 
længere ben. Denne kropsbygning gør, at ør-
kenelefanterne har nemmere ved at vandre lange 

I parken er der tre meget forskellige campingplad-
ser (alle med, i mine øjne, rigtig gode forhold), 
som er helt særlige i og med, at de alle ligger ved 
et vandhul, hvor man kan gå ned og nyde dyreli-
vet på ethvert tidspunkt af døgnet. Navnlig er det 
fantastisk at sætte sig ned til vandhullet om afte-
nen ovenpå en dag, hvor man har kørt rundt til 
parkens øvrige vandhuller, som er de steder, hvor 
der er de bedste chancer for at se dyr.

Udover de mange fuglearter, kan man med 
rimelighed forvente at man se springbok, zebra, 
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 Der findes kun 
én anden bestand af 

disse, til ørkenen sær-
ligt tilpassede, elefan-

ter, og de lever i Mali i 
Nordafrika. 

Der findes kun én anden bestand af disse, til 
ørkenen særligt tilpassede, elefanter, og de 
lever i Mali i Nordafrika. Vi tog ud for at lede 
efter disse fascinerende væsener, og vi var så 
heldige at finde en flok på 10 individer 
med hjælp fra vores dygtige 
guide, som havde studeret 
disse dyr i mange år, og 
som kendte hvert 
enkelt individ.

Namibias perle
Etosha National Park, som ligger i det nordlige 

Namibia, ca. 8 timers kørsel fra Windhoek, 
er for mig og andre, der elsker at se på 
dyr, et absolut must. Der er naturligvis 

ingen garantier, hvilket jo også er en 
charme ved safari, men her 

overordentlig gode chancer for 
at opleve noget særligt.

afstande i søgen efter vand. Ørkenelefantens be-
skyttelse er af høj national og international prio-
ritet og har topprioritet i IUCN 
(the International Union 
for the Conservation of Nature, red.) . 



impala, oryx, giraf, hesteantilope, kudu og elefant. 
Også en underart af impalaen, den sjældne Black-
faced impala, som var tæt på at uddø, indtil en red-
ningsaktion udsatte 300 individer i Etosha N.P., kan 
ses her. Vi så op til flere sorte næsehorn, inklusiv 
mødre med deres afkom, samt plettet hyæne, og, for 
mig, som kronen på værket, en leopard. Alle disse 
dyr så vi på meget tæt hold, leoparden stod ikke 
mere end tre meter fra vores bil!

På safari er chancerne for at se de større pattedyr 
altid bedst tidligt om morgenen og ud på eftermidda-
gen, hvorimod mange dyr ofte er holder sig i skyg-
gen og er inaktive midt på dagen på grund af varmen. 
Når det er sagt, er der noget at se på hele dagen, og 
den unge leopard, vi så, mødte vi ved middagstid, 
hvor den tilfældigvis havde besluttet sig for at kryd-
se vejen, måske for at finde sig en mere skyggefuld 
plads og sove videre. Alternativt kan man tage en 
god bog, finde sig et vandhul, og så bare vente til der 
er noget der dukker op. Det er som regel den bedste 
taktik, frem for at drøne rundt efter dyrene. Tålmo-
dighed er en dyd, når man er på safari.

Botswanas oaser
Jeg kunne naturligvis ikke tage hjem uden at slå et 
smut forbi Botswana. Mit første stop var det berøm-
te Okavango delta. Byen Maun fungerer for mange 
som den base, hvorfra deltaet opleves. Selvom man 
kan bruge mange dage, måske endda uger, på et op-
leve denne naturperle, som breder sig over et kæmpe 
område, så havde jeg desværre kun et par dage. Al-
ligevel fik jeg et godt indtryk af deltaet ved at hyre 
en lokal mokoro-guide (mokoro er en kano lavet af 
træ), der stod op og styrede kanoen igennem deltaet 

ved hjælp af en lang træpæl, som han satte af med 
på bunden. Det var imponerende at se, hvordan han 
fandt vej igennem noget, der mest af alt ligner en 
stor, grøn labyrint! Idet man bevæger sig igennem 
det to meter høje græs, henover det klare vand de-
koreret med vandliljer, og nyder synet af det frodige 
landskab, er der også mulighed for at se flodheste på 
nært hold. Tanken kan godt virke en anelse skræm-
mende, når man bogstavelig talt befinder sig på ni-
veau med vandskorpen med kun få centimeter træ 
imellem én selv og det våde element. Når man så får 
lov til at tage sig en opfriskende dukkert i det ferske 
vand, så er det svært at holde blikket fra vandsøjlen 
omkring én, selvom man er blevet forsikret om, at 
netop her holder flodhestene ikke til. Heldigvis fø-
ler man sig meget tryg i mokoro-foererens varetægt, 
ikke mindst fordi han har færdedes på deltaet siden 
han var meget ung (det tager mange år at lære at føre 
en mokoro) og kan fortælle mange spændende ting 
om området, imens man flyder af sted. Undervejs på 
turen blev der også tid til at gå i land på en ø, hvor 
vi blandt andet kunne observere den vand-elskende 
antilope, ”lechwe”.

Moremi Game Reserve ligger relativt tæt på Maun. 
Her var vi så heldige at støde på en flok løver, der da-
gen forinden havde nedlagt en giraf, og de var derfor 
alle godt mætte og lå og slog mave i vejkanten, stort 
set uden at skænke os et blik. De heldige omstæn-
digheder gav os mulighed for at studere løverne på 
blot få meters afstand, og det er umuligt ikke at blive 
rørt og fascineret ved mødet med dette majestætiske 
rovdyr. Vi så derforuden en meget sjælden albino 
lechwe, den eneste der findes i parken, og man un-
dres over, hvordan et individ, der skiller sig så me-
get ud fra normalen, kan overleve i naturen, hvor 

“Da regnen hørte op med 
lige så stor pludselighed, 

som den var begyndt, steg 
elefanterne ud af det store 

badekar og blev atter til 
civiliserede elefanter.”
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“Udover de mange fuglearter, kan man med 
rimelighed forvente at man se springbok, 
zebra, impala, oryx, giraf, hesteantilope, 
kudu og elefant.”
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dét at være accepteret af flokken og ikke blive set 
af rovdyrene, er afgørende for ens overlevelse. 
Nå ja, vi må selvfølgelig heller ikke glemme alle 
zebraerne, girafferne, gnuerne, hesteantiloperne, 
bøflerne, vortesvinene og alle fuglene.

For at spare tid besluttede jeg at flyve fra Maun 
til Kasane i det nordøstlige hjørne af Botswana, 
tæt på grænsen til Zambia og Zimbabwe. Denne 
tur på forsædet af en lille Cessna 206 med plads 
til seks personer viste sig at være meget mere end 
transport fra A til B. Udsigten over deltaet var helt 
utrolig, og herfra fik jeg virkelig en fornemmelse 
af, hvor enormt området er. Og så var deltaets far-
ver og mønstre set fra oven virkelig betagende.
Ved Kasane ligger Chobe National Park samt 
Chobe Riverfront, og sidstnævnte sted havde jeg 

ét af mine bedste øjeblikke. Vi var ude at sejle 
på Chobe floden, og fra båden oplevede vi et 
rigt fugleliv, krokodiller, varaner og mange af 
flodheste, der stak hovederne op af vandet her, 
der og alle vegne for at trække luft. Nogle få gik 
også og græssede, hvorefter de dovent plumpe-
de ned i vandet for at køle sig af og skåne deres 
sarte flodhestehud, der kun dårligt tåler solen. 

Fire unge han-elefanter kom løbende i 
fuld fart ned til bredden for at få en tår vand, 
og imens vi sad og nød synet af dem, åbnede 
himlen sig pludselig, og et ordentligt regnskyl 
brød ud. Alt imens vi mennesker stimlede sam-
men under bådens halvtag i ly for regnen, op-
førte elefanterne sig helt anderledes. De løb ud 
i vandet og rullede sig i floden, imens regnen 

stod ned i stænger. Det var meget tydeligt at se, 
hvor meget de nød at lege i vandmasserne. Af og 
til så man spidsen af en snabel, der brød vand-
overfladen, resten af det store dyr ude af syne un-
der vandet. Andre gange kunne man se adskillige 
elefantkroppe, der var viklet ind i hinanden, så 
det var umuligt at afgøre, hvilket øre, der hørte 
til hvilken snabel. Da regnen hørte op med lige 
så stor pludselighed, som den var begyndt, steg 
elefanterne ud af det store badekar og blev atter 
til civiliserede elefanter.

Et stop ved de overvældende smukke Victoria 
Vandfald i Zambia satte prikken over i’et, og her 
sluttede min rejse – men jeg er ikke i tvivl om, at 
jeg vender tilbage!
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Masai Mara er i krise Af: Niels Mogensen, vildtbiolog
Foto: Claus Jensen

Det berømte Masai Mara vildtreservat, belig-
gende i det sydvestlige Kenya, er kendt som et 
dyre- og naturparadis med store åbne savanneom-
råder tæt beboet af løver, gnuer, zebraer og andre 
store, fascinerende afrikanske pattedyr. 
Hvad mange ikke ved er, at situationen 
i dag er meget langt fra dette scenarie. 
Store dele af Masai Mara er i dyb krise. 
Den altovervejende trussel imod 
Masai Mara’s eksistens er tab og 
forringelse af de vilde dyrs naturlige 
levesteder. De underliggende årsager er 
befolkningstilvækst, en eksplosiv stigning 
i antallet af turist-camps og lodges i og 
udenfor reservatet samt en tilsvarende stigning 
i antallet af Masai-bosættelser langs med 
reservatet. Sidstnævnte er problematisk, fordi 
Masaifolket, der traditionelt er kvægnomader, i 
stigende grad er begyndt at opdyrke jorden, hvorfor 
flere bosættelser forårsager såvel en forringelse af 
den naturlige vegetation som et stigende antal kon-
flikter imellem, på den ene side, Masaierne og deres 
kvæg og, på den anden side, og de vilde dyr. Det 
stigende antal turist-camps og lodges er blandt andet 
problematisk, fordi det ofte medfører indhegning af 
naturlige områder, en generel forringelse af vegeta-
tionen i området, samt almindelige menneskeskabte 
gener i form af lyd-, lys- og lugt-”forurening” af 
miljøet. 

Masaierne & Kvæget  
Masai Mara grænser mod nord og nordøst op til en 

såkaldt ”buffer zone”, hvor masaierne 
har deres landsbyer (Manyatta’er). Jo     

tættere man kommer på grænsen til 
reservatet, jo flere landsbyer og 

husdyr støder man på. Det er fordi, 
Masaierne nyder godt af turismen 

og af græsningsmulighederne inde i 
selve reservatet. 

Det er officielt ulovligt at græsse 
kvæg indenfor reservatets 

grænser, men fordi masaierne har så meget kvæg, og 
på grund af den høje hastighed, hvormed husdyrene 
konsumerer græsset udenfor reservatet, og som be-
tyder, at græsset har svært ved at nå at regenerere, 
bliver de nødt til at bryde loven for at mætte deres 
dyr, når græsset uden for reservatet ikke slår til. Ma-
saierne har således kun mulighed for at opretholde 
deres meget store kvægbestande, fordi de tager sig 
adgang til reservatet. 

Fald i antallet af planteædere
Ovennævnte problemer har resulteret i en drastisk 

nedgang i antallet af planteædere i Masai Mara, der 
først for nyligt er blevet dokumenteret. Dyreøkolog 

Dr. Joseph Ogutu har stået i spidsen for en stor 
undersøgelse, der bygger på månedlige 

optællinger af syv forskellige arter af plan-
teædere (giraf, impala, koantilope, topi, 

vandbuk, vortesvin og zebra) i 
Masai Mara over en periode på 15 år 

(1989-2003). Resultaterne viste, at 
alle de inkluderede arter, på nær 

zebraen, var faldet kraftigt i antal over 
perioden. Som eksempel kan nævnes 
impalabestanden, der var gået tilbage 

med 67 %. Andre undersøgelser har vist, 
at gnuer og bøfler også er reduceret i 
antal, sidstnævnte særlig, fordi de er 

i direkte konkurrence med 
masaiernes kvæg om adgang til 

føde.  
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Turistbiler kører for vildt
Masai Mara er ikke en nationalpark under staten, men derimod et reservat, der styres af det lokale byråd, Narok County Council, der består af masai’er. 
Beklageligvis er det et yderst korrupt byråd, som gør meget lidt for reservatets velbefindende. Det forhold udnytter de chauffører, der viser turister rundt i 
reservatet. Chaufførerne ved, at der er ganske få rangere til at afpatruljere områderne, og derfor kører chaufførerne på ulovlig vis væk fra de markerede veje 
for at komme tæt på dyrene og glæde gæsterne, i håbet om at score kassen i form af gode drikkepenge. Denne opførsel er meget ødelæggende for habitatet, 
for når et par biler først har kørt i det samme uofficielle ”spor” et par gange, skabes der hurtigt en ny ”vej”. Med alle de ulovlige spor på kryds og tværs af 
områder, der burde være fredede, har dyrene ikke mulighed for at få fred for turisterne, og mange af dem bliver stressede.     
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Flere turist-camps
Endnu en trussel imod Masai Maras overle-
velse er antallet af turist-camps og lodges, der 
i stigende grad bliver hegnes ind, og dermed 
forhindrer dyrenes frie bevægelse. Igen er det 
et spørgsmål om penge for dem, der styrer re-
servatet - jo flere camps, der opererer, jo flere 
penge går der ned i de korruptes lommer. 
Der er for nyligt opstået en ”skandale” i Masai 
Mara; Midt i hjertet af reservatet, lige ved 
Mara-flodens bred, er der, på trods af adskil-

Referencer:

Ogutu, J. O. et al. (2009) Dynamics of Mara-
Serengeti ungulates in relation to land use 
changes. Journal of Zoology 278, pp. 1-14

Det sorte næsehorn har behov for tætte skov-
områder for at trives, og disse områder er der 
ganske få tilbage af. Et af disse sjældne steder, 
og et, som tilmed fører ned til floden, er nu ble-
vet ødelagt for at gøre plads til campen. Lastbi-
ler har længe været i gang med at hente tonsvis 
af sand og vand op fra Mara floden til projektet, 
og har dermed også haft deres negative indvir-

Masai Mara har brug for, er nye camps, inden-
for såvel som udenfor reservatet. I øvrigt er 
der slet ikke nok turister til at optage de mange 
sengepladser, som findes i Masai Mara. I be-
gyndelsen af sagen om den nye camp, var et af 
medlemmerne af det kenyanske parlament, som 
har stor indflydelse på området og på turistmini-
steren, imod opførelsen, men desværre ændrede 
han sidenhen mening – uden tvivl et spørgsmål 
om bestikkelse. Der indsamles nu underskrifter 
imod campen på følgende site, hvor der også 
findes mere information om historien: www.
thepetitionsite.com/1/i-will-not-safari-with-so-
mak 
Den nye camp er dog kun en lille del af et me-
get større problem, og én ting er sikkert: Hvis 
ikke der meget snart tages hånd om sagen, vil 

Masai Maras fantastiske dyreliv 
om ganske få år være 

en saga blot. 

lige advarsler fra biologer og andre eks-
perter, der har tilknytning til Masai Mara, 
blevet bygget en ny camp. Advarslerne, 
der gik forud for opførelsen, var 
baserede på det faktum, 
at campens beliggenhed 
er midt i et område, 
hvor det sjældne 
sorte næsehorn 
vides at yngle. 

ken på floden og det 
omgivende naturliv. 

Noget af det 
sidste, 
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Øjenvidneberetning fra et udtørret paradis

Min kæreste havde på forhånd fortalt mig om 
Samburu National Reserve, et reservat, der ligger 
ca. 270 km nordøst for Nairobi, og som er mindre 
besøgt end Maasai Mara og Nakuru National Park, 
men som, blandt andet, byder på et helt specielt 
dyreliv. Samburu er levested for de truede Grevy-
zebraer, (Equus grevi), der er letgenkendelige med 
deres karakteristiske smalle striber og store ører, 
girafgazellerne (Litocranius walleri), der står som 
balletdansere på bagbenene og strækker deres 
lange hals for at nå de friskeste skud, og de smukke 
netgiraffer (Giraffa camelopardalis reticulata), der 
er kendetegnet ved deres dybe rødbrune farve og 
klare, hvide aftegninger.

Udover det specielle dyreliv, er Samburu ka-
rakteriseret af bølgende landskaber med vulkanske 
bjerge, der ligger som blå silhuetter bag hinanden i 
det uendelige, rød jord, hvidt støv, og skyggefulde 
doum palmer, der beklæder bredden langs Ewaso 
Nyiro floden, den ”Brune Flod”, der skærer sig 
igennem landskabet og tilfører området livsnød-
vendige vandressourcer.

Min kæreste, som igennem flere år har arbejdet 
som safariguide i blandt andet Kenya, Botswana og 
Sydafrika, er altid vendt tilbage til Samburu, når vi 
talte om steder, der har en helt særlig plads i hendes 

hjerte. Min forventning til vores tredages besøg i 
Samburu var selvsagt stor.

Vi ankom i bil til Samburu via Buffalo Springs 
National Reserve, der grænser op til Samburu. 
Selv i vintermånederne (vores sommer) er varmen 
massiv i det nordlige Kenya, og man finder hurtigt 
ud af, at varmen og støvet, der ubønhørligt trænger 
ind alle steder, kun kan holdes stangen med vand i 
rigelige mængder.

I august måned 2009 besøgte min kæreste og jeg Samburu National 
Reserve i Kenya. Parken, der er blandt de mindre kendte af Kenyas 
naturperler, er beliggende i den nordlige del af landet og adskiller sig 
fra andre parker og reservater, dels ved sin smukke og særlige natur, 
dels ved i stigende grad at være hårdt ramt af tørke.

Af: Snorre Welling
Foto: K. Skeie

Elefanter krydser den Brune Flod i 
Samburu i 2007, før vandet forsvandt
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Rødnæbbet toko

Girafgazelle

Somalistrudsen med den grå hals er 
saerlig for Sambura

Grevy’s zebra i det udtoerrede flodleje

Grevy’s eller smalstribet zebra.

Død ko i Samburu-reservatet



Vi havde hørt om tørken på forhånd – 
min kæreste kom lige fra en safari i Buffalo 
Springs - men vel fremme ved vores camp 
begyndte alvoren imidlertid at gå rigtigt op 
for os. Larsens Camp, som vi skulle bo på, 
ligger ved bredden af Ewaso Nyiro floden, 
eller rettere; det, der plejer at være Ewaso 
Nyiro floden.

Ewaso Nyiro floden har sit udspring 
på den vestlige side af Mount Kenya og er 
den primære kilde til vand i både Shaba, 
Buffalo Springs og Samburu. I de senere 
år har floden imidlertid svigtet, og konse-
kvenserne er til at få øje på. Der er flere 
årsager til, at floden ikke længere er i stand 
til at forsyne reservaterne med vand. Dels 
har den globale opvarmning påvirket glet-
sjerne på Mount Kenya, der er svundet ind 
og ikke længere producerer ny is, og dels 
er det ikke lykkedes at stoppe den kata-
strofale træhugst i Mau Mau skoven på og 
omkring Mount Kenya, i tide, hvorfor der 
ikke længere er tilstrækkelig bevoksning 
til at holde på regnvandet, som nu enten 
fordamper eller forårsager voldsomme lo-
kale oversvømmelser i stedet for at blive til 
floder, der kan bringe liv til fjernere egne.
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Netgiraffen er fantastisk smuk og særlig for 
Samburu. Før 1990 var fandtes der omkring 
27.000. Nu er antallet under 3.000



tede. Selvom det er forbudt at græsse kvæg inde 
i reservatet, var situation så alvorlig, at man 
dårligt lod til at bekymre sig om reglerne. De 
kæmpestore nilkrokodiller, der normalt lever i 
floden, er blandt de heldigste i området, for de 
kan i tørkeperioder grave sig ned og undvære 
føde i op til to år. Dermed er de bedre beskyt-
tet imod den tørke, der har ramt det nordlige 
Kenya, men hvis ikke floden vender tilbage og 
bringer næring og liv til Samburu igen, så lever 
selv krokodillerne på en stakket frist.
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Samburu er et paradis for naturelskere, og vo-
res oplevelser i reservatet skuffede ikke. Dog er 
det foruroligende at se, hvordan menneskeskabte 
klimaforandringer påvirker oaser af natur og dy-
reliv, liv som ikke kan tages for givet, og som, 
hvis det forsvinder, kan være væk 
for altid.

“Floden, som normalt er fuld 
af vand, var helt væk, og 

mange dyrearter var stærkt 
reducerede i antal. Udenfor 
reservatet havde den lokale 

befolkning, samburuerne, som 
er kvægnomader, det svært, 

fordi deres dyr sultede.”

På Larsens Camp fortalte manageren os, at det 
ikke havde regnet i Samburu i ni måneder. Floden, 
som normalt er fuld af vand, var helt væk, og mange 
dyrearter var stærkt reducerede i antal. Udenfor re-
servatet havde den lokale befolkning, samburuerne, 
som er kvægnomader, det svært, fordi deres dyr sul-

Grevy’s zebraer i Samburu i 2007 Samburu-folket er søsterfolk til masaierne, og de er også 
kvægnomader. Nu dør deres kvæg pga. tørken.
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”Dyrene må gerne fodres”
- den historiske Hagenbeck Zoo i Hamburg er et besøg værd

Hagenbeck Zoologiske Have ved Hamburg 
er en lille dyrepark med en stor historie. Den blev 
oprettet i 1907 af den kendte dyrehandler Carl Ha-
genbeck, hvis tanker om eksotiske dyr i 
zoologiske haver var banebrydende for 
sin tid. I haven realiserede han sine ide-
er om, hvordan man udstiller vilde dyr 
i zoologiske haver. En stor del af haven 
står med originale bygninger og anlæg 
fra indvielsen for over 100 år siden, og 

det alene gør haven et besøg værd. 

Hagenbeck Zoo er en middelstor zoologisk have, 
men til gengæld er der meget ”have” med masser af 
grønne parkarealer, træer og små søer. Nogle af dy-
rene, som for eksempel pampas-harerne, også kaldet 
maraer, løber frit omkring imellem publikum. Kom-
mer man først på dagen kan man købe poser med 

frugt og foderpiller, som man må fordre bestemte 
dyr med. Elefanterne var helt vilde med æblestyk-
kerne, men maraerne var for mætte til overhove-

det at reagere, selvom vi lokkede med de lækreste 
foderpiller. Særlig flot er det store elefantanlæg og 
orangutan-kuplen, der er 32 meter i diameter. Begge 
steder var dyrene meget aktive og kom tæt på de 
besøgende.
Carl Hagenbeck blev stenrig af at levere eksotiske 

dyr til et voksende marked bestående af zoologiske 
haver og menagerier sidst i 1800-tallet. Han fortæl-
ler selv i bogen ”Dyr og mennesker” fra 1911 om 

sit begivenhedsrige liv. Han begyndte sin 
forretning beskedent. Som dreng købte 
han eksotiske biller fra hjemvendte sø-
mænd og solgte dem videre til billesam-
lere. Siden begyndte han at fremvise dyr 
på markeder (”kæmpesvinet” o.l.), og lidt 
efter lidt tog handelen med løver, elefan-
ter, aber og andre vilde dyr fart. Hagen-

beck opbyggede over årene et forretningsimperium 
med dyrehandel, fangst-ekspeditioner til mange lan-
de, samt cirkus og dyretæmning. Han foranstaltede 
også udstillinger af ”eksotiske folk”, som dengang 
kunne være inuitter eller kinesere, i Zoologiske ha-
ver og Tivolier over hele Europa. Som kronen på 

Af: Peter Hallas

“Som dreng 
købte han eksotiske 

biller fra hjemvendte 
sømænd og solgte 

dem videre til 
billesamlere.” 

“Carl Hagenbeck 
tænkte, at ‘dyrene er 
væsener som vi selv, 

og deres intelligens er 
ikke forskellig fra vor 
i Art, men kun i grad 

og styrke’.”
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værket byggede han den zoologiske have ved Stel-
lingen ved Hamburg. Haven blev et mønster for an-
dre zoologiske haver, og er stadig et velbesøgt ud-
flugtsmål for både lokale og turister. 

Hagenbeck er ophavsmand til mange af de ide-
er om hold af eksotiske dyr, som vi i dag tager for 
givet, ideer, som han realiserede i sin zoologiske 
have ved Hamburg. Det var Hagenbeck, der udvik-
lede ideen om dressur ved hjælp af ros og lokke-
mad, den ”milde metode” som han kaldte det. Før 
den tid foregik dressur for det meste ved at domp-
tøren viste sit mod ved at gå ind til for eksempel 
en løve, og så skræmte han den med tilråb og pisk 

til at gå over nogle forhindringer. Carl Hagenbeck 
tænkte, at ”dyrene er væsener som vi selv, og deres 
intelligens er ikke forskellig fra vor i Art, men kun 
i grad og styrke”, og forsøgte derfor at dressere fire 
løver, der ”blev rost og belønnet med godbidder, 
når de arbejdede godt”. Snart kunne løverne udføre 
helt sensationelle numre, som f.eks. at trække en 
”gammmelromersk væddeløbsvogn; “(...) Den på 
mild vis dresserede løvegruppe var hele min forret-
nings livsnerve i hine flove forretningsaar.”

 Hagenbeck fandt som den første på at lave 
tremmeløse bure, en slags anlæg, hvor der er en 
voldgrav imellem publikum og dyr i stedet for 
tremmer. Eftersom ideen var ny, var der dengang 
ingen, der viste, hvor bred sådan en voldgrav skulle 
være for at forhindre for eksempel en tiger i at 

hoppe over til publikum. Problemet blev løst ved at 
træne leoparder, tigre og andre dyr i længdespring 
imellem to podier, hvorefter man gradvis øgede 
afstanden imellem podierne indtil... ja, gæt selv.

De tremmeløse bure gav nye muligheder for at 
indrette den zoologiske have i Hamburg, blandt an-
det med en illusion om et frit udsyn udover en sa-
vanne, hvor det ser ud som dyrene går frit imellem 
hinanden, selvom de i virkeligheden er adskilt af 
voldgrave. Når man står ved restauranten i Hagen-
beck Zoo, kan man se, hvor godt det virker: Blik-
ket glider udover en lille sø med flamingoer, bagved 
søen ses zebraer, bagved igen ligger løver og blun-
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“Eftersom ideen var ny, 
var der dengang ingen, der 
viste, hvor bred sådan en 
voldgrav skulle være 
for at forhindre 
for eksempel en 
tiger i at hoppe 
over til 
publikum.”

“Måske var Carl Hagen-
becks største ”opfindelse” 

selve konceptet med at 
holde eksotiske dyr fra 
varmere himmelstrøg 

i udendørs anlæg, 
selv om vinteren.”

Foto © Hagenbeck Zoo
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der, og allerbagerst, i horisonten, ses et klippeland-
skab med bjerggeder, der hopper rundt på kunstige 
klippeformationer. I en tid hvor ”Animal Planet” og 
andre tv-kanaler sender naturfilm i døgndrift, kan 
en mudret lille sø udenfor Hamburg med et par fla-
mingoer måske ikke hæve mange øjenbryn. Men på 
Carl Hagenbecks tid var det nyt og sensationelt.

Måske var Carl Hagenbecks største ”opfin-
delse” selve konceptet med at holde eksotiske dyr 
fra varmere himmelstrøg i udendørs anlæg, selv om 
vinteren. At det kunne lade sige gøre, opdagede Ha-
genbeck tilfældigt, da en sarus-trane ikke blev luk-
ket inde for vinteren, som den skulle. Den klarede 
sig, stik imod al forventning, storartet, hvilket fik 
Hagenbeck til at konkludere at ”når det går dig så 
godt ved 6 graders kulde så skal vi ikke have noget 

af at berøve dig din herlige frihed på grund af vores 
vinters strenghed...”. Ideen om at man ikke nødven-
digvis bør lukke dyr fra varme lande inde i små huse 
om vinteren, har som bekendt siden bredt sig til at 
gælde for mange andre arter. Uden den erkendelse 
ville zoologisk haver ikke have fundet på at holde f. 
eks. zebraer, løver, giraffer og andre savanne-dyr i 
udendørs anlæg på vore breddegrader....    

Når man kigger billederne i ”Dyr og menne-
sker” igennem, så står det hurtigt klart, at en del af 
den Zoologiske Have ved Hamburg står uforandret 
fra Hagenbecks tid. Fornemmelsen af at opholde sig 
i en ”tidslomme” og oplevelsen af, at dyrene trives, 
gør Hagenbeck Zoo til et hyggeligt udflugtsmål, 
som jeg trygt kan anbefale til andre. 

Mere info:
http://www.hagenbeck-tierpark.de/

Citater fra bogen Dyr og Mennesker af Carl Ha-
genbeck, oversat til dansk af W. Dreyer, 1911.
Bogen er et interessant kulturhistorisk kildeskrift, 
der giver et indblik i, hvordan man opfattede for-
holdet imellem dyr og mennesker omkring forrige 
århundredeskifte. Dertil kommer mange underhol-

dende ”røverhistorier” om både dyr 
og mennesker – men mest om dyr.

Bogen kan lånes på biblioteket. 

Foto © Hagenbeck Zoo



Bevarelse af enestående 
naturområde i Malaysia

Dansk Zoologisk Selskab er i gang med at søge om 
penge til et projekt, hvor det overordnede formål er at sikre bære-
dygtig udnyttelse af ressourcer i et område rigt på biologisk mang-
foldighed.
I første omgang vil vi forsøge at skaffe overblik over alle de aktivi-
teter, som truer dyre- og plantelivet, og at få etableret et samarbejde 
imellem lokalbefolkningen og turistsektoren. Herefter vil vi arbejde 
for at få etableret en fornuftig forvaltning af området, som de lokale 
beboere selv kan styre, og som beskytter områdets dyre- og plan-
teliv. 

Projektet vil koncentrere sig om et lille område i Malaysia, 
der hedder Mantanani. Mantanani-øgruppen består af tre små øer; 
Mantanani Besar, Kecil og Lingasan, der ligger cirka 35 km fra 
Borneo Sabah’s nordlige kyst.Den største af øerne har en fisker-
landsby med omkring 3.000 indbyggere.
Flere tusinde fregatfugle slår sig hver aften ned på Lingasan, her-
under flere hundrede af de truede Christmas Frigate Birds (en stor 
del af de i alt 1.600 par som yngler på Christmas Island). Øerne 
har et rigt og varieret dyre- og planteliv med flere endemiske arter, 
heriblandt en ugle, som er opkaldt efter en af øerne, en scrub fowl, 
og flere truede, tropiske duearter. 

Af: Dennis Lisbjerg
Foto: Lars Dinesen

DZS søger midler til et projekt, der skal beskytte biodiversiteten 
på de smukke Mantanani-øer i Malaysia. 
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Koralrevet omkring øerne tiltrækker dykkere 
fra hele verden. I havet findes flere arter af hav-
skildpadder og hammerhajer, der blander sig med 
en ufattelig mængde af koral- og fiskearter.

På en tur til området i 2009 blev et af Dansk 
Zoologisk Selskabs medlemmer opmærksom på, 
at biodiversiteten i området er under pres. Det 
kræver forbedret forvaltning, hvis de lokale be-
boere fortsat skal kunne udnytte de naturlige res-
sourcer, som de er afhængige af, og som også er 
fundamentet for turisterhvervet i området.

Nogle af de menneskelige aktiviteter, som skal 
undersøges nærmere, er overfiskeri, ødelæggelse 
af koralrev, skovhugst (navnlig på én af øerne er 
det et problem), affaldsproblemer og katte, som er 
indført til øerne for at bekæmpe rotter, men som 
også jager fugle og andre smådyr. På Lingasan er 
fregatfuglene sårbare overfor forstyrrelser fra fi-
skere, der sejler for tæt på, og fra folk, som går i 
land for at fælde træer eller indsamle fuglereder.
Dansk Zoologisk Selskab håber at være i stand 
til at mobilisere den nødvendige støtte, i alt ca. 
100.000 kr. Såfremt det lykkes, igangsættes pro-
jektet senere i år. 
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1. Fase
- Skabe overblik over aktiviteter, der 
sætter biodiversitet og økosystem under pres. 
- Skabe opmærksomhed blandt lokale 
beboere for at udarbejde løsninger. 

2. Fase
Nyt projekt for at opbygge rammer 
for forbedret forvaltning af naturressourcer.

Område: Mantanani-øerne ud for Borneos 
nordlige kyst, Malaysia.

Tidsramme: 1. fase: 3 uger. Fuldt projekt: 5 år

Budget, 1. projekt: 100.700 kr.

Krav: Sponsor(er)
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Mantanani kort...
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Det var, hvad vi havde valgt at brin-
ge i dette første nummer af HABITAT.

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

Husk at hjemmesiden, www.zoolo-
giskselskab.dk, løbende opdateres med 
nyheder, baggrundshistorier og arran-
gementer. Send også gerne din historie 
om dyr og naturoplevelser, så kan den 
komme på hjemmesiden eller i HABI-
TAT.

Er du ikke allerede medlem, så 
skynd dig at komme i godt Selskab!
Det koster kun 100 kr om året
Konto i DDB Regnr.: 3123 
Kontonr.: 3123241312

Med Vild Hilsen, 

Kom i  godt  selskab!

NB. Alle artikler er som udgangspunkt udtryk 
for forfatterens holdning, ikke Selskabets.
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Vi håber, at du fortsat vil støtte vores 
arbejde gennem medlemskab og udbre-
delse af kendskabet til Dansk Zoologisk 
Selskab’s arbejde for at beskytte verdens 
truede dyr og deres levesteder.

Bestyrelsen

Foto: For- & bagside: Claudia Sick


