
fra orangutanger 
til oliepalmer
Artikel af Kathrine Skeie på side. 8

Regnskovens 
Rigdomme

24 matRiaRkeRnes Fald
Ditte Dahl Lisbjerg 
 

16 BjøRneFaRme
Anne Sofie Meilvang

29 Hajen og mennesket
Theuns Hurter

for en vild verden

Dansk Zoologisk Selskab’s eMagasin 
Dec 2011



uDgaVe 4 / DeC 20112 Habitat

indeværende år, 2011, er af de Forenede Nationer 
blevet udråbt til ”Year of Forests” – “Internatio-
nalt skovår”. Formålet med skovåret er at skabe 

opmærksomhed omkring den hast, hvormed verdens 
skove ødelægges og forsvinder. Men også at fremhæ-
ve vigtigheden af bevarelsen af skovene, som udgør et 
uundværeligt livsgrundlag for mindst 1,6 milliarder 
mennesker. Bevarelsen af verdens skove er også 
vigtig for resten af verdenssamfundet. Omend vi ikke 
er bevidste om det til dagligt, er vi dybt afhængige af 
de servicer skovene yder. Verdens skove renser vores 
drikkevand, og den luft vi indånder, de gøder jorden, 
som vi dyrker, og forsyner os med livsvigtig medicin 
og huser millioner af dyre- og plantearter. Og så 
har vi endnu ikke nævnt skovenes evne til at lagre 
CO2 og dermed modvirke globale klimaforandringer. 
Endnu en funktion, der er af uvurderlig værdi for os 
alle. 

I dette nummer af Habitat ser vi på, hvordan det står 
til med verdens skove lige nu og på hvilke tendenser 
- håb, fremskridt og udfordringer - der tegner sig for 
fremtiden. 

Et af de steder i verden, hvor skovfældning udgør et 
meget alvorligt problem, er i Indonesien og Malaysia. 
Her fældes til stadighed store mængder tropisk skov 
til fordel for, især, palmeolieplantager. En rapport, 
som netop er blevet udgivet af UNEP, viser, at skov-
fældningen i disse områder er tiltaget de seneste år. 
Et fænomen, der ikke alene udgør en trussel i form af 
stigende CO2-udledninger, men som også truer med 
at udrydde mange af de helt særlige dyrearter, der 
har hjemme i skovene, heriblandt orangutangen. 

I artiklen ”Regnskovens rigdomme – fra orangutan-
ger til palmeolie” stiller vi skarpt på et af verdens 

34 biodiversitet hotspots, Sundaland, der omfatter 
17.000 tropiske øer, heriblandt Borneo og Sumatra. 
I Sundaland hotspottet kæmper en række naturbe-
varende organisationer for at bevare regnskoven og 
de mange truede dyrearter, hvoraf mange kun findes 
her. Blandt aktørerne er den danskledet NGO, Red 
Orangutangen,  som arbejder for at bevare en af 
vores nærmeste slægtninge; det smukke og karisma-
tiske ”skovmenneske”, orangutangen.

Skove i hele verden er under pres. Men Habitat retter 
opmærksomheden mod Afrika hvor en ny form for 
skovforvaltning finder sted blandt andet i Tanzania, 
hvor den er blevet meget populær. Vi ser i dette num-
mer af Habitat nærmere på, hvilke muligheder der 
er for at involvere lokalbefolkningen i skovbevarelse 
på en måde, som kommer både skov og mennesker til 
gode. 

Herudover bringer vi dig naturligvis også en række 
andre spændende artikler om naturen fra nær og 
fjern, fra hajer til næsehorn og stjålne fotofælder.

Med dette nummer af Habitat i hånden, eller på 
skærmen, ønsker vi dig velkommen i det grønne og i 
godt selskab. Rigtig god læselyst!

katHRine skeie 

2011 eR skovenes åR

Illustration: M
organ Kessler

http://www.flickr.com/photos/86342680@N00/4141700771
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skovenes sande tilstand
skovåRet gåR på Hæld. vi HaR HøRt meget om amazonas, og vi ved, at Regnskoven eR undeR 

pRes. men HvoRdan ståR det samlet set til med veRdens skove? Fao HaR gjoRt status ...
tekst: katHRine skeie

i nogle dele af verden ser forsvinder skovene stadig med 
alarmerende hast. dette område var engang en frodig, indone-
sisk regnskov. Foto: Rainforest Action Network

http://www.flickr.com/photos/rainforestactionnetwork/5244528505
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i oktober 2010 udgav FAO (The Food and Agricultural Organization of the United 
Nations, red.) deres ”Global Forest Resources Assessment 2010”. Rapporten er 
den seneste i en række rapporter, der siden 1946 hvert 5. til 10. år har gjort sta-

tus over kvantiteten og kvaliteten af verdens samlede skovressourcer. Overordnet 
set har rapporten til formål at dokumentere udviklingen inden for skovbrug og 
forvaltning, samt at give et overblik over hvilke tendenser, der sandsynligvis vil 
præge fremtiden for verdens skove på globalt plan. 

  Der er en lang række årsager til, at vi bør bekymre os om verdens skove. Ifølge 
FAO er der 1,6 milliarder mennesker i verden for hvem adgang til skov er en for-
udsætning for opretholdelsen af det daglige liv. Derudover er verdens skove også 
livsvigtige for resten af menneskeheden, fordi de leverer en lang række ydelser, 
som vi alle er afhængige af. Skovene leverer rent drikkevand, renser luften, og 
gøder landbrugsjorden, de sikrer overlevelsen af millioner af dyr og planter og 
leverer råstoffer til udvinding af medicin, der redder menneskeliv. Og så fungerer 

skovene som CO2-lagre, der modvirker globale klimaforandringer. I følge FAO 
lagrer verdens skove på nuværende tidspunkt 289 gigatons CO2 i deres biomasse 
alene, men det tal er støt dalende. Siden 2005 har verdens skove hvert år lagret et 
halvt gigaton mindre CO2 end det foregående år, primært som følge af skovfæld-
ning og -degradering.

når en skov ikke bare er en skov

Nu er skovfældning selvfølgelig ikke en ny aktivitet, og derfor er det interessant 
at se processen i et historisk perspektiv. Siden begyndelsen af landbrugsrevolu-
tionen for omkring 8.000 år siden har det globale skovdække været nedadgående. 
I begyndelsen foregik skovrydningen i et adstadigt tempo, hvilket resulterede i, 
at det samlede, globale skovareal frem til år 1700 faldt med 7 %. Men siden den 
industrielle revolution og europæernes koloniale ekspansion er det imidlertid gået 
stærkt, og i 1990 havde verden mistet 30% af sit samlede skovdække. 

tRopiCal deFoRestation By Region in tHousands oF HeCtaRes peR yeaR  
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i sydamerika, afrika og asien, forsvinder tropisk skov med stigende hast. i asien er de gode til at plante ny skov, men det er en ringe erstatning Kilde: FAO/Mongabay.com
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I dag dækker verdens skove lige under en tredjedel 
(31%) af verdens samlede landareal, et område på 
cirka 4 milliarder hektar (ca. 40 millioner km2). Det 
kan lyde af meget, men der er et meget stort ”men” ; 
af de tilbageværende skove, er der bare 36%, der 
stadig består i deres oprindelige, uberørte tilstand. 
Resten af verdens skovområder udgøres af skov, der 
i større eller mindre grad er, eller har været, udsat 
for skovdrift, eller af skov, der er blevet genplantet på 
arealer, hvor der ikke har været skov i nyere tid.
 
Selvom FAO kan påvise, at den hastighed, hvormed 
verdens skove forsvinder er faldende, så er der ingen 
vej udenom, at den stadig er alarmerende høj. Hvor 
der i 1990’erne forsvandt cirka 16 millioner hektar 
(ca. 160.000 km2) skov om året, så forsvinder der i 
dag cirka 13 millioner hektar skov årligt. Disse tal er 
imidlertid heller ikke så ligefremme, som de kan lyde, 
idet de kun beskriver kvantiteten, altså det samlede 
globale skovareal. De tager ikke hensyn til kvaliteten 
af de omtalte skovområder. En vigtig pointe i FAO’s 
rapport er således, at den rate, hvormed skov forsvin-
der, langt fra er jævnt fordelt over hele kloden, og at 
den samlede rate samtidigt dækker over vidt forskel-
lige processer i forskellige dele af verden. Den rate, 
hvormed skov konverteres til andre formål, primært 
landbrug, er stadig højest i Sydamerika og Afrika. 
Ser man derimod udelukkende på ændringer i det 
samlede areal, vil man i Asien se en tydelig tilvækst, 
som primært skyldes, at Kina, Indien og Vietnam i de 
seneste år har plantet skov på meget store områder, 
hvor der førhen ingen skov var. Dog er det vigtigt at 
holde sig for øje, at nyplantet skov langtfra har de 
samme kvaliteter som primær skov, navnlig når det 
gælder biodiversitet.

skoven og fremtiden

I løbet af de seneste år er skovbrug og skovbevarelse 
blevet en topprioritet i indsatsen mod menneske-
skabte klimaforandringer. De Forenede Nationers 
globale program, REDD+ (Reduced Emissions from sarawak, malaysia. Her ryddes skoven for at gøre plads til oliepalmeplantager. Foto: Wakx

http://www.flickr.com/photos/wak1/4171421914
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Deforestation and Degradation), har opnået stor international anerkendelse, og 
anselige beløb er mobiliseret med det formål at udvikle pilotprojekter i forskellige 
dele af verden. Ideen med REDD+ er, at industrialiserede lande skal kunne købe 
CO2-kvoter af udviklingslande, der til gengæld skal kunne dokumentere, at deres 
CO2-udledninger er reducerede i forhold til status quo som følge af en effektiv 
indsats for at undgå fældning og ødelæggelse af skov. Potentialet virker enormt, 
idet en effektiv kobling i teorien kunne medføre ikke alene CO2-nedskæringer, 
men også fattigdomsbekæmpelse og finansiering af initiativer til beskyttelse 
imod klimaforandringer i udviklingslandende, samt bevarelsen af biodiversiteten. 
Ikke desto mindre står REDD+ over for nogle store udfordringer, der inkluderer 
spørgsmål om effektiv skovbevarelse, ejerskab og administration af CO2-kvoter, 
samt administration og fordeling af indtægter fra salget af disse kvoter. Og hertil 
må lægges alle REDD+-støtters største frygt: Udeblivelsen af en effektiv, binden-

de klimaaftale fra og med 2012—en aftale, der af mange ses som en forudsætning 
for et fremtidigt effektivt kvotesystem. 

Hovedkonklusionerne i FAO’s seneste skovrapport er derfor, ikke overraskende, 
langtfra entydige. På den ene side er det umuligt at komme udenom, at verdens 
skove er under enormt pres, og at den globale indsats for skovenes bevarelse i 
rigtig mange tilfælde halter langt bagefter. På den anden side dokumenterer rap-
porten også tilstedeværelsen af mange nye og ambitiøse initiativer. Verdensom-
spændende programmer, der trækker på de industrialiserede landes økonomiske 
og politiske styrke, og lokale initiativer, der involverer lokalbefolkningen i tilsynet 
med deres egne ressourcer, er allerede begyndt at vise, at med vilje og enga-
gement kan gode resultater opnås. Hvis vi handler hurtigt nok, er håbet måske 
stadig lysegrønt.

deFoRestation dRiveRs

Kilde: FAO/Mongabay.com
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mange tror, at skovfældning er den primære årsag til at verdens skove forsvinder. i virkeligheden er det landbruget, der er det største problem.



Regnskovens 
Rigdomme
fra orangutanger  
til oliepalmer 

det er ikke nogen nyhed: Jordens plante- og dy-
rearter forsvinder på nuværende tidspunkt med 
så stor hast, at man, ikke mindst i naturbeva-

relseskredse, taler om den sjette store ”massedød” i 
jordens historie (den sidste store massedød fandt sted 
for omkring 65 millioner år siden og var blandt andet 
årsag til, at dinosaurerne forsvandt). Denne gang er 
krisen menneskeskabt, og de primære katalysatorer 
omfatter den vestlige verdens overforbrug af ressour-
cer, befolkningstilvækst og fattigdom.

Verden over arbejder naturbevarelsesfolk på højtryk 
for at beskytte og bevare jordens biodiversitet, men 
tiden er knap, og ressourcerne utilstrækkelige. I et 
forsøg på at besvare det uundgåelige spørgsmål; 
”Hvad er vigtigst at bevare, når vi ikke kan nå at 
redde det hele?”, udviklede den britiske økolog, Nor-
man Myers, i 1988, ”Biodiversitets Hotspot” koncep-

tet, der på basis af en række kriterier og parametre 
identificerer de områder på planeten, der bør være 
højeste prioriteret i naturbevarelsesregi. På verdens-
plan findes der 34 sådanne biodiversitets hotspots 
(eller biologiske hotspots), der alle har det til fælles, 
at de huser et usædvanligt stort antal endemiske 
arter; så mange, faktisk, at 50 % af verdens plantear-
ter og 42 % af verdens landlevende hvirveldyr udeluk-
kende findes i disse 34 områder. På trods af det rige 
dyreliv, så dækker hotspottene tilsammen bare 2,3 % 
af jordens landoverflade, og for dem alle gælder det, 
at de er stærkt ødelæggelsestruede, samt at hvert en-
kelt område allerede er blevet reduceret med mindst 
70 % i forhold til dets oprindelige udstrækning.
Tidligere i år, angiveligt i oktober, nåede jordens 
befolkning op på 7 milliarder, og den globale befolk-
ningstilvækst medvirker til, at presset på den levende 
natur nu er større end nogensinde før i moderne tid. 

Da behovet for en målrettet og effektiv indsats for 
at bevare den biologiske mangfoldighed på jorden 
vokser dag for dag, har Habitat valgt at sætte fokus 
på biodiversitets hotspottene. I dette nummer ser vi 
nærmere på Sundaland hotspottet, der udgøres af 
17.000 ækvatoriale øer, hvis biologiske mangfoldighed 
er blandt de absolut højeste i verden. Indsatsen for at 
bevare området har relevans for dette nummers tema, 
det internationale skovår, idet den tropiske regnskov 
i Sundaland er under massivt pres fra palmeolie-, 
tømmer- og papirindustrier. Den danske organisation, 
Red Orangutangen, spiller i denne forbindelse en vig-
tig rolle via deres vedholdende indsats for at bevare 
en af menneskets nærmeste slægtninge, den smukke 
og karismatiske orangutang, der hører hjemme i de 
tropiske skove på Borneo. 

tekst: katHRine skeie
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Hvert år bliver mange hundrede orangutanger slået ihjel af mennesker og endnu flere bliver hjemløse, fordi regnskoven forsvinder. i løbet 
af de sidste 20 år er 80% af orangutangernes naturlige levesteder forsvundet Foto: Red Orangutangen

www.redorangutangen.dk
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sundaland — hvad for et land?

Geografisk omfatter Sundaland hotspottet en lille del 
af det sydlige Thailand, næsten hele Malaysia, Sin-
gapore, hele Brunei Darussalam og hele den vestlige 
halvdel af Indonesien (herunder den indonesiske del 
af Borneo, Sumatra, Java og Bali), samt Nicobarerne 
(de 19 øer er også kendt som Frederiksøerne, idet de 
var koloniserede af Danmark fra 1754 til 1868, hvor 
de danske rettigheder blev solgt til Storbritannien. I 
dag tilhører de Indien).

For over en million år siden var Sundalandøerne 
forbundet til det asiatiske fastland, men som resultat 

af ændringer i havniveauet i Pleistocentiden blev 
øerne gradvist isolerede. Landskabet på Sumatra og 
Borneo er domineret af bakker og bjerge, hvoraf den 
højeste tinde, Mount Kinabalu, måler 4.101 meter. På 
Java og Bali er terrænet frodigt, og Java huser ikke 
mindre end 23 aktive vulkaner. Skovene i Sundaland 
inkluderer alt fra lavtliggende tropisk regnskov til 
magroveskov, bjergskov og specialiserede skovtyper, 
der vokser på gamle koralrev, der er blevet skubbet 
højt op over havets overflade.

vilde vækster og ”to die for” diversitet 

Sundaland er et af de mest biologisk mangfoldige 

hotspots i verden. Det Indonesiske Center for Biodi-
versitet anslår, at selvom Sundalands 17.000 øer kun 
dækker, hvad der svarer til omtrent 1 % af jordens 
landoverflade, så er området hjemsted for hele 10 % 
af verdens blomstrende planter, 12 % af alle verdens 
pattedyrsarter, 17 % af verdens fuglearter, og mere 
end 25 % af verdens fiskearter. 

Hvad floraen angår, så findes her omkring 25.000 
forskellige plantearter (karplanter), hvoraf 60 % ikke 
findes noget andet sted på jorden. Selvom diversite-
ten generelt er meget høj på alle øerne, så indtager 
Borneo førstepladsen, hvad plantediversitet angår. 
Af de mindst 117 endemiske planteslægter i området 

sundaland hotspottet (markeret med grønt). sumatra-tiger, Panthera tigris sumatrae. Foto: M. Roche

http://www.flickr.com/photos/narco/6006705970
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findes de 59 på Borneo, 17 på Sumatra, og 41 på 
Malayhalvøen. I Borneos skove alene forekommer der 
mere end 3.000 forskellige træarter, hvoraf 155 er 
endemiske, og øen er tillige hjemsted for mere end 
2.000 forskellige orkide-arter.

de flyver, de kryber, de hopper, de svømmer … 

Omkring 770 fuglearter optræder jævnligt i Sunda-
land, og af disse er lige knapt 150 arter endemiske. 
Af disse endemiske arter er ca. 40 truede af udryd-
delse. På Borneo findes 30 endemiske fuglearter, 
hvoraf 20 forekommer i Borneo Bjergene, der udgør 
et af de 5 EBA’er (Endemic Bird Areas) i Sundaland, 
der anerkendes af Birdlife International. Endemiske 
fuglearter i Sundaland omfatter Balistæren (leucop-
sar rothschildi) der, som navnet indikerer, udeluk-
kende findes på Bali. I 2001 var der imidlertid bare 6 
balistære tilbage i verden, hovedsageligt som resultat 
af den illegale handel med ”fuglebursfugle”. 
Antallet af endemiske reptiler, padder og ferskvands-
fisk i Sundaland er imponerende. Af de over 450 
reptilarter, der findes i området, er 250 endemiske, 
inklusiv 24 slægter. Blandt de mest opsigtsvækkende 
arter er den endemiske ”falske gharial” (tomistoma 
schlegelii) en ferskvandskrokodille, der kan blive 
op til 4,7 meter lang, og som overvejende findes på 
Sumatra og Borneo. Området er også hjemsted for et 
væld af truede fersk- og saltvandsskildpadder. 
Padderne omfatter mere end 240 arter, hvoraf næ-
sten 200 er endemiske, men den tilgængelige viden 
om paddediversiteten i Sundaland er stadig yderst 
begrænset, og navnlig Sumatra udgør en meget vigtig 
forskningsprioritet.

I løbet af de sidste ti år er næsten 200 fiskearter 
blevet opdaget i floder, søer og sumpområder i Sunda-
land. På nuværende tidspunkt er ca. 1.000 fersk-
vandsfiskearter blevet identificeret, og man regner 
med, at der findes mindst 1.400 arter. Mere end 25 % 
af arterne forekommer udelukkende på én eller flere 
af hovedøerne, og endnu engang topper Borneo listen 
med omkring 430 arter, hvoraf 160 er endemiske. En sunda træleopard (Neofelis diardi) Foto: T. Ellis gylden arowana, (Schleropages formosus) Foto: N.Tsai

Balistær (Leucopsar rothschildi) Foto: J. Carruthers

næseabe (Nasalis larvatus) Foto: P. Henry

http://www.flickr.com/photos/tim_ellis/210300927
http://www.flickr.com/photos/tsaiek6654/3112971496
http://www.flickr.com/photos/jarodcarruthers/5937597443
http://www.flickr.com/photos/whltravel/5221109234/
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af de bedst kendte fiskearter er den dramatisk  
udseende ”Asian bony tongue” eller ”Gylden arowana” 
(Scleropages formosus) en yderst værdifuld akva-
riefisk, der kan indbringe flere tusinde dollars per 
individ.

de største og måske smukkeste

Endskønt den biologiske mangfoldighed i Sundaland 
generelt er overvældende, så er det, måske ikke 
overraskende, pattedyrene, der påkalder sig den 
største opmærksomhed i naturbevarelsesøjemed. 
Sundaland er hjemsted for et væld af store, smukke, 
karismatiske og, ulykkeligvis, truede pattedyrsarter. 
Samlet set findes der mere end 380 pattedyrsarter 
i Sundaland, hvoraf 170 er endemiske, og Borneo 
indtager førstepladsen, hvad artsdiversitet angår, her 

forekommer mere end 25 arter, der ikke findes noget 
andet sted i verden. De fire små Mentawaiøer ud for 
Sumatras vestkyst er hjemsted for ikke mindre end 4 
endemiske primatarter inklusiv den endemiske slægt, 
Simias, den grisehalede langur. 

På Sumatra finder man den endemiske sumatra-tiger 
(panthera tigris sumatrae). For ikke så længe siden 
havde sumatra-tigeren nære slægtninge på Bali og 
Java, men den sidste tiger blev set på Bali sidst i 
1930’erne, og java-tigeren er ikke blevet set siden 
1976. I dag er der bare omkring 400 sumatra-tigre 
tilbage, så det vil kræve en ihærdig indsats, hvis de 
ikke skal gå den samme triste skæbne i møde som 
deres stribede slægtninge. 

Til kattefamilien hører også den sjældne og smukke 

sunda træleopard (neofelis diardi), der først blev 
identificeret som selvstændig art i 2006, og som blev 
filmet for første gang i begyndelsen af 2010.  Katten, 
der kan veje op til 25 kg., lever i Borneos skove, hvor 
den deler habitat med næseaben (nasalis larvatus), 
der også kun findes her. 
De to næsehornsarter, der lever i Sundaland, udgør 
de mindst kendte og mest truede af verdens fem 
næsehornsarter.  Java-næsehornet (rhinoceros son-
daicus), der engang forekom over hele Sydøstasien, 
repræsenteres i dag af bare 40 individer, der lever 
i Ujung Kulong Nationalparken i det vestlige Java. 
Indtil for nylig fandtes der yderligere en håndfuld 
individer i en nationalpark i Vietnam, men det sidste 
næsehorn i Vietnam blev nedlagt af krybskytter i 
begyndelsen af 2011. Sumatra-næsehornet (Dicer-
orhinos sumatrensis), der engang fandtes i så fjerne 
egne som Indien, Myanmar og Kina, menes nu kun 
at forekomme på Sumatra, den Malaysiske halvø og 
Sabah, hvor det ligeledes er voldsomt truet som følge 
af krybskytteri. På grund af sumatra-næsehornets 
sky og solitære adfærd er bestanden svær at tælle, 
men der menes ikke at være mere end 275 individer 
tilbage i naturen (for mere om næsehorn og krybskyt-
teri, se artiklen, De truede kæmper, her i bladet).

mennesket, skoven og skovmennesket

Træleoparder, tigre og næsehorn; hver især er de 
så smukke, fascinerende og ikke mindst sjældne, at 
deres blotte tilstedeværelse automatisk gør et om-
råde til en særlig bevaringsprioritet. Men selv i deres 
nærvær, er der alligevel ét væsen, der tiltrækker sig 
endnu mere opmærksomhed. Orangutangen hører, 
sammen med chimpanser og gorillaer, til i gruppen 
af menneskeaber; menneskets nærmeste ekstante 
slægtninge, og på malayjisk betyder navnet da også 
”mennesket i skoven”. På verdensplan repræsenteres 
orangutangen af toarter; Borneo-orangutangen 
(pongo pygmaeus) og Sumatra-orangutangen (pongo 
abelii).  Verdens samlede bestand af orangutanger 
udgør i dag bare 14 % af den bestand, der var til 
stede indtil midten af det 20. århundrede, og den oliepalmenødder: Foto: Rainforest Action Network

http://www.flickr.com/photos/rainforestactionnetwork/5245133226
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største nedgang i bestanden har fundet sted indenfor 
de seneste tyve år. I 1990 regnede man således med, 
at der fandtes ca. 315.000 vildtlevende orangutanger, 
men allerede i 1998 var bestanden faldet til 27.000. 

Sumatra-orangutangen, der i dag udelukkende lever i 
nogle få områder på Sumatra, klassificeres som ”kri-
tisk truet” af IUCN, og den seneste census fra 2008 
anslog, at der var omkring 6.600 individer tilbage 
i naturen. Borneo-orangutanger er der lidt flere af. 
Tallene varierer, men den danske organisation, Red 
Orangutangen, regner med, at der i alt er ca. 50.000 
orangutanger tilbage i den fri natur. Hovedårsagen 
til orangutangernes tilbagegang er fældningen af den 
regnskov, de lever i. Inden for de seneste 20 år er 80 
% af orangutangernes naturlige habitat forsvundet. 
Skovrydningen er et resultat af kommerciel tømmer-
hugst, konvertering af skov til oliepalmeplantager, 
og skovrydning til fordel for landbrug eller veje, der 
skaber adgang for tømmerfirmaernes maskiner.

Herudover dræbes hun-orangutanger ofte, når deres 
unger er små, for at ungerne kan kidnappes og sælges 
på det illegale kæledyrsmarked. Derudover jages 
orangutanger også for deres kød, der bliver spist, og 
for deres kropdele, der sælges som trofæer.

menneskets indtog i skoven

Sundalands spektakulære flora og fauna er i drama-
tisk tilbagegang som følge af den eksplosive interna-
tionale efterspørgsel på tropisk træ, træprodukter og 
produkter fra plantagedrift. Men også som følge af 
den illegale, internationale handel med truede dyre-
arter, der blandt andet omfatter salg af kropsdele, 
skind og horn fra tigre og næsehorn, som anvendes 
på det traditionelle kinesiske medicinmarked, og af 
aber, skildpadder, gekkoer, skældyr og bjørne, som 
anvendes til mad og medicin i en række lande udenfor 
Sundaland. Eksporten af disse sker i så store mæng-
der, at handelen må opregnes i ton – hver dag. 
Den største del af skovrydningen har fundet sted 
indenfor de sidste 30 år og er et direkte resultat af 

store, internationale kooperationers intensive produk-
tion af palmeolie og gummi- og papirmasse, kommer-
ciel såvel som illegal tømmerhugst, uhensigtsmæssig 
national lovgivning og lokalt landbrug. På Sumatra er 
illegal og ubæredygtig tømmerhugst og anden udnyt-
telse af skoven udbredt, og udbyttet anvendes især til 
at imødekomme efterspørgslen fra Kina, USA, Europa 
og Japan. Vigtige aftagere er papirproducenter, der 
får det meste af deres materiale fra skovområder 
fremfor plantager, og ofte er militær og politi også 

involverede. Palmeolieplantager er et stort problem. 
De stigende priser på palmeolie har fået adskillige 
lokale regeringsinstanser til at planlægge omlægning 
af store regnskovsområder til oliepalmeplantager. 
Herudover har det Indonesiske Transmigrations 
Program, der havde til formål at flytte mennesker fra 
tætbeboede egne til mindre tætbefolkede områder for 
at mindske forekomsten af sygdomme mange steder 
haft alvorlige konsekvenser for naturen. Den associe-
rede udvidelse af vejnettet har øget skovrydningen 

engang fandtes javanæsehornet i hele sydøstasien. i dag er der bare 40 individer tilbage. Foto: C.Charles

http://www.flickr.com/photos/ianduffy/326418050
http://www.flickr.com/photos/neonman/2758926562
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ved at lette adgangen til skoven for tømmerfirmaer, 
minearbejdere og migranter.      
Skovbrande er en anden alvorlig trussel. Tropisk 
regnskov brænder ikke naturligt, men kommerciel 
træfældning efterlader trærester på skovbunden og 
udsætter underskoven for udtørring, hvilket tilsam-
men gør området ekstremt brandbart. Andre brande 
stiftes med overlæg for at konvertere skoven til 
oliepalmeplantager. Fordi kun få tropiske planter er 
udviklede til at overleve brand, tager det utroligt lang 
tid for tropiske skove at regenerere ovenpå en brand. 
Voldsomme eller gentagne brande kan betyde at 

skovene aldrig kommer sig. I 1997 mistede Sumatra 
15.000 km2 skov og Borneo 30.000 km2 som følge af 
brand (til sammenligning er Danmarks samlede areal 
ca. 42.000 km2). I dag er der mindre end 700.000 
km2 skov tilbage i Sundaland. Meget af skoven er 
ekstremt fragmenteret og kun omkring 100.000 km2 
er mere eller mindre intakt. Det svarer til ca. 7 % af 
det oprindelige skovdække. Det meste af den tilbage-
værende primærskov udgøres af bjergskov, der findes 
i områder omkring Borneo Bjergene og i beskyttede 
områder på Sumatra, den Malaysiske halvø og det 
sydlige Thailand. 

Fældning og afbrænding af skov har placeret Indo-
nesien på tredjepladsen på listen over verdens mest 
CO2-udledende lande - kun overgået af Kina og USA. 
Hvis skovrydningen fortsætter, som den er nu, vil 
Indonesiens regnskove være helt væk, inden der er 
gået ti år.

naturbevarelse i sundaland

Beskyttede områder i Sundaland udgør ca. 180.000 
km2, eller hvad der svarer til 12 % af hotspottets 
samlede landareal. Under halvdelen af disse tilhører 
IUCN kategori I til IV, og der har yderligere været en 
udpræget tendens til at placere de beskyttede om-
råder i de mindst tilgængelige og mindst økonomisk 
værdifulde områder, som for eksempel i Borneos 
Bjerge, hvorimod de mere biologisk diverse regnskove 
i lavlandet er stærkt underrepræsenterede på listen 
over beskyttede områder og derfor ekstremt sårbare 
overfor træ- og plantageindustriens interesser.
  
Der er også stor forskel på, hvordan de beskyttede 
områder administreres. Nogle parker og reservater 
er godt beskyttede, imens andre har mistet stort 
set al deres skov som følge af illegal hugst, tørke og 
brand. Hvis de skovområder, der er endnu er tilbage 
i Sundaland, skal bevares for fremtiden, så kræver 
det for det første, at regler vedrørende beskyttelses-
status implementeres og håndhæves effektivt, og 
at der genereres såvel en stolthed som en generel 
forståelse i lokalbefolkningen af nødvendigheden af 
at bevare disse områder. På grund af den høje – og 
stigende - befolkningstæthed i hotspottet, er naturbe-
varelsesindsatsen også nødt til at fokusere på social 
og økonomisk udvikling, uddannelse og oplysning. 
Et godt eksempel er to nyudviklede, CEPF-støttede 
WWF-Indonesien projekter på Sumatra, hvoraf det 
ene fokuserer på at beskytte sumatra-tigeren fra den 
illegale handel med vilde dyr, imens det andet mål-
rettet involverer lokalbefolkningen i udviklingen og 
implementeringen af et lokalsamfundsbaseret natur-
bevarelsesprogram.   

på rehabiliteringscenteret på Borneo forbereder orangutangerne sig på den dag, hvor de igen kan vende tilbage til skoven. Hvis der ellers 
er en skov at vende tilbage til. Foto: Red Orangutangen

www.redorangutangen.dk
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Den Indonesiske regering gør også noget for at for-
bedre situationen. Man har blandt andet opstillet en 
målsætning om at reducere antallet af eksisterende 
tømmerkoncessioner med 50 %, og man har indført 
love, der gør det muligt for lokalregeringer at oprette 
og administrere beskyttede områder. I foråret 2010 
underskrev Indonesien en aftale med Norge om et 
2-årigt moratorium for oprettelsen af nye tømmer-
koncessioner. Løftet er del af en aftale, der stiller op 
imod 1 milliard USD i udsigt til Indonesien, såfremt 
bestemmelserne overholdes. De finansielle midler 
skal bl.a. bruges til at udvikle Indonesiens overord-
nede klima- og skovstrategi, til kapacitetsopbygning 

i forhold til monitorering af CO2-udledninger og til at 
bekæmpe korruption. Målingen af CO2-udledninger 
fra skovrydning er vigtige, fordi et effektivt  
monitoreringssystem er en forudsætning for koblin-
gen til det globale UN REDD (Reduced Emissions 
from Deforestation and Degradation) Program,  
der vil gøre det muligt for Indonesien at tjene penge 
på at lade skoven stå.

Red orangutangen

Red Orangutangen (redorangutangen.dk) er en or-
ganisation, der arbejder for at beskytte og bevare de 
truede orangutanger på Borneo. Det gør organisatio-
nen blandt andet ved at støtte danske Lone Dröscher 
Nielsen’s rehabiliteringscenter, Nyaru Menteng, 
på Borneo, der tager sig af orangutanger, der har 
mistet deres hjem. Nogle af orangutangerne har 
levet flere år i fangenskab og har alvorlige traumer, 
andre er små unger, hvis mødre blev slået ihjel for 
at ungerne kunne sælges som kæledyr. Orangutan-
gerne opfostres af mennesker, der gør sig umage for 
at lære dem de færdigheder, der er nødvendige for 
at klare sig i naturen. Men fordi den største trussel 
imod orangutangernes eksistens er ødelæggelsen 
af deres naturlige levested, regnskoven, er arbejdet 
naturligvis ikke gjort med at redde orangutangernes 
liv. Det er også nødvendigt at sørge for, at der er skov 
til stede, så orangutangerne kan genudsættes og få 
mulighed for at leve et naturligt liv. Red Orangutan-
gens arbejde med at bevare regnskoven består blandt 
andet i at opkøbe brugsretten til regnskovsområder 
fra palmeolie- og tømmerselskaber, at genplante skov 
og forhindre skovbrande, at uddanne og oplyse lokal-
befolkningen og at udvikle alternative indtægtskilder 
for de mennesker, der hjælper med at bevare skoven, 
samt at udføre lobbyarbejde for at få lokale og natio-
nale myndigheder til at beskytte regnskoven. 

www.biodiversityhotspots.org 
www.conservation.org 
www.wwf.dk 
www.redorangutangen.dk

Hvad kan du gøre? 

Hvis du ønsker at give en håndsrækning til den 
truede natur og dyrelivet i Sundaland, så er der 
flere ting, du kan gøre. Ønsker du at hjælpe til med 
at bevare orangutangerne og deres levesteder, kan 
du f.eks. støtte Red Orangutangen på www.redo-
rangutangen.dk, hvor du også har mulighed for at 
adoptere en orangutang. 

Flere store organisationer, heriblandt Verdensna-
turfonden (WWF), Conservation International (CI) 
og Birdlife International er også aktive i Sundaland 
hotspottet.

Måske den vigtigste indsats, du kan gøre, er at 
være opmærksom på de produkter, du bruger i din 
hverdag. Når du køber træ eller papir, så sørg for 
at købe produkter, der er mærket med FSC (Forest 
Stewardship Council) mærket, der er din garanti for, 
at din vare ikke er lavet af regnskovstræ. 

Palmeolie fra oliepalmeplantager findes i et utal 
af dagligdagsvarer, i alt fra kiks og kager til sæbe 
og kosmetik, og den globale efterspørgsel stiger 
med rekordfart. Bæredygtig palmeolie, der ikke er 
dyrket på regnskovsområder, har været tilgængelig 
på markedet i flere år og udgør p.t. ca. 10 % af den 
globale produktion, men beklageligvis halter de 
danske supermarkedskæder langt bagefter vores 
nabolande med hensyn til at vælge bæredygtig pal-
meolie. For nylig indgik Rema 1000 som den første 
og eneste danske supermarkedskæde en aftale 
med Verdensnaturfonden (WWF) om at udfase alle 
produkter med ikke-bæredygtig palmeolie til fordel 
for den bæredygtige variant. Hvis du ikke har lyst 
til at vaske dine hænder i regnskoven, så kan du 
fremover med fordel handle mere i Rema 1000 eller 
du kan vælge at fortælle dit lokale supermarked, at 
du gerne ser, at de indfører retningslinjer for indkøb 
af bæredygtig palmeolie.

et tænksomt øjeblik i en forældreløs orangutangs liv…  
Foto: Red Orangutangen

www.redorangutangen.dk
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i det Sydlige Kina, nær storbyen Chengdu, ligger ani-
mals asias moon Bear rescue Centre. De 162 bjørne, 
der lever i centret, kommer alle fra grusomme forhold på 
bjørnefarme. på farmene malkes bjørne dagligt for deres 
galde, som bruges i traditionel asiatisk medicin.

et bjørnehelvede

På farme i Kina holdes bjørne i bittesmå bure, hvor de sulter og er dehydrerede. 
Deres galde malkes dagligt ved enten, at gennembore deres maver med usteri-
liserede nåle og punktere galdeblæren – eller gennem åbne inficerede sår eller 
katetere lavet af latex eller rusten metal. De fleste af bjørnene udvikler med tiden 
massive infektioner, svulster og sygdomme, der ender med at slå dem ihjel. De 
bliver derfor pumpet med antibiotika og anden medicin for at leve så længe som 
muligt. Bjørnene lever i bittesmå bure der er så små at de ikke engang kan vende 
sig i dem. Det er efter alle målestokke hjerteløs tortur.

Bjørnegalde – hvad er meningen?

Bjørnegalden indeholder en aktiv ingrediens – ursodyoxycholic acid eller UDCA, 
der er kendt for sin helende virkning. Den flydende galde klassificeres som ”bitter, 
kold”-medicin, og kan ifølge traditionel kinesisk medicin (TCM) uddrive varme fra 
kroppen. Galden bruges derfor til at helbrede varme-relaterede sygdomme, som 
fx. høje temperaturer, leverlidelser og øjensygdomme.

Der findes mere end 50 plantebaserede alternativer til bjørnegalden, der er både 
billigere og mere effektive. Desuden findes der flere syntetiske varianter. Tradi-
tionelle læger advarer mod at bruge bjørnegalde, da galde fra de syge bjørne på 
farmene ofte er forurenet med bakterier, pus, fæces, urin og antibiotikarester. 

Der er set flere tilfælde af personer der har udviklet udslæt og allergier efter at 
have indtaget bjørnegalde eller smurt det på kroppen.  Nogle er stoppet med at 
bruge galde, men mange asiater tror stadig på galdens helbredende virkning. 

Der udvindes i dag langt mere galde end der reelt er behov for til den traditionelle 
medicin. Som et resultat af dette, bliver bjørngalden nu også anvendt i produkter, 
som tandpasta, shampoo, the og vin. Galden eksporteres også ulovligt til lande 
som Sydkorea og Japan.

er det virkeligt lovligt?

Bjørnefarme og malkning af galde er en relativ ny industri. Den startede i Korea 
og blev importeret til Kina i begyndelsen af 1980’erne. Tidligere benyttede man 
også bjørnegalde, men dengang slog man bjørne ihjel ude i naturen, for derefter at 
fjerne hele deres galdeblære. 

Jagt på bjørne har været ulovligt i Kina siden 1989.  Bjørnefarmene er dog stadig 
tilladte, omend det er ikke tilladt at indfange bjørne i naturen. Alligevel mangler 
ca 20 % af de bjørne Animals Asia redder, en eller flere lemmer, hvilket indikerer 
at bjørnene stadig fanges i fælder i naturen. Bjørnefarmene er altså en trussel 
mod den naturlige bestand af bjørne.  

det eR HjeRteløs toRtuR.

I følge den kinesiske regering findes der 68 lovlige bjørnefarme i Kina med i alt 
7000 bjørne. Animals Asia har dog kendskab til mindst 97 farme – inklusiv illegale 
farme, og  de vurderer at over 10.000 bjørne holdes under kummerlige forhold på 
farmene. 

Animals Asia underskrev i år 2000 en aftale med ”China Wildlife Conservation 
Association” og ”Sichuan Forestry” om at redde 500 bjørne fra de værste farme i 

BjøRneFaRme
 en uKenDt, men triSt HiStorie 

tekst: anne soFie meilvang, BeaR manageR og Biolog, animals asia moon BeaR ResCue CentRe  Foto: animals asia moon BeaR ResCue CentRe



Bjoern i et af de forfaerdelige bure paa bjoernefarmene. 
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Kina. Animals Asia arbejder for at stoppe bjørnegal-
de-industrien og siden år 2000 er 277 bjørne blevet 
reddet og 43 farme lukket. 
Ud af de 277 bjørne hentet ud fra ud farme, er kun 
162 stadig i live. 156 asiatiske sortbjørne og seks 
asiatiske brunbjørne. Bjørnene lever nu trygt og godt 
i Animals Asia’s redningscenter. Men hvad med deres 
fremtid?

Fremtiden for bjørnene

Ønskescenariet for bjørnenes fremtid er at få dem 
tilbage til naturen og se dem dem gå og rode i skov-
bunden. Desværre er det ikke muligt at genudsætte 
bjørnene. Mange af bjørnene er syge efter de mange 
år på bjørnefarmene, og har brug for permanent 
medicinering og veterinære tilsyn. Når Animals Asia 
modtager bjørne fra farmene har de ofte sår på hoved 
og krop fra at gnubbe sig mod tremmerne i deres 
bure. Bjørnenes tænder er slået ud, eller ødelagte 
fordi de bider i tremmerne og deres poter er revnede 
og ødelagte fordi de ikke har været brugt i årevis. 
Desuden er kløerne nogle gange revet ud, for at gøre 
det mere sikkert for farmerne at malke bjørnen, og 
mange bjørne mangler en eller flere lemmer fra da de 
blev fanget i naturen.

deR Findes meRe end 50  
plante-alteRnativeR til  

BjøRnegalden, som eR Både  
Billige og eFFektive. 

Mange af bjørnene har en lang række sygdomme, 
som leverkræft, galdeblærekræft, hjertesygdomme 
og gigt, og en del er blinde, eller har øjenproblemer 
på grund af fejlernæring. Nogle bjørne lider desuden 
af stress dværgvækst, hvor de er betydeligt mindre 
ende vilde bjørne fordi deres kroppe er formet efter 
det bur de er vokset op i. Mentalt er mange af bjør-
nene også arrede, efter mange år i små bure, og i 
konstant smerte. Disse lidelser, samt det faktum at denne bjoern kom aldrig ud af karantaenen, men blev aflivet pga leverkraeft.
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aussie nyder livet på hans gynge i aaF’s redningscenter. 

Faktaboks 

om BjøRnene
 
Den asiatiske sortbjørn (Ursus selenarctos thibe-
tanus) er kendetegnet ved sin sorte pels og gule 
halvmåneformede aftegning på brystet. Bjørnen 
kaldes populært ”moon bear” på engelsk.   
Bjørnene har en vid udbredelse og kan findes i  
naturen fra Iran i vest til Japan i øst. De lever soli-
tært ofte i skovrige bjergområder og er omnivorer. 

De kan blive 25-30 år i naturen. Størstedelen af de 
asiatiske sortbjørne findes i Kina. IUCN estimerer 
at der er færre end 20.000 asiatiske sortbjørne 
tilbage i naturen i Kina og arten klassificeres som 
sårbar. Den asiatiske sortbjørn er den mest an-
vendte bjørneart til udvindelse af galde. 

om animals asia

Animals Asia er en dyrevelfærdsorganisation,  
der blev startet af britiske Jill Robinson i 1998.  
Organisationen er en uafhængig organisation, som 
fokuserer på både vilde og domesticerede dyr i 
Asien.  Organisationen har to redningscentre for 
bjørne fra farme, et i Kina og et i Vietnam.  
Deres mål er at stoppe alle bjørnefarme og al salg 
af bjørnegalde. 

Animals Asia fokuserer også på at forbedre velfær-
den for dyr i asiatiske zoologiske haver samt stoppe 
spisning af hunde- og kattekød. 
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jingle er vores yngeste bjoern, og er meget legesyg paa trods af hendes manglede forpote. 
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Bjørnen — endelig frie i aaF’s redningscentre i Chengdu.
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oliver levede 30 aar i et lille bur paa en bjoernefarm. Hans krop er fuldstaendig formet efter buret,  
saa hans ben er meget korte og hans hoved flat. 

mange af bjørnene er avlede på farme eller har været holdt i fangenskab siden 
de var unge og derfor mangler deres naturlige overlevelsesevner, gør bjørnene 
uegnede til genudsætning.

Desuden er det næsten umuligt at finde et sikkert område i Kina at genudsætte 
bjørnene da der stadig foregår meget krybskytteri og bjørnenes habitater bliver 
drastisk reduceret år for år. Bjørnene vil derfor leve resten af deres liv i centret i 
Chengdu, men her gøres alt for at gøre deres liv så godt som muligt.

Bjørne paradis

Redningscentret findes 20 km fra Chengdu i Sichuan provinsen, og dækker et 
område på 13.33 hektar med 15 bjørnehuse og anlæg. Her lever bjørnene i sociale 
grupper med op til 20 individer i hvert anlæg. Til at passe bjørnene har centret 
150 kinesiske og ni udenlandske medarbejder (to dyrlæger, tre veterinærsyge-
plejersker og fire biologer), samt op til fire frivillige. På centret findes endda et 
dyrehospital af høj standard.  Alle medarbejdere arbejder dedikeret for at sikre 
bjørnene et så trygt, fredeligt og naturligt liv som muligt i centret. Dette sikres 
blandt andet gennem et dagligt berigelsesprogram.

et beriget liv

Bjørnenes naturlige adfærd og instinkter stimuleres på centret gennem et velud-
viklet aktiveringsprogram. I deres anlæg er strukturer og vandhuller, der giver 
bjørnene mulighed for at klatre, svømme og lege. Deres foder bliver spredt ud og 
gemt i anlægget, så bjørnene skal bruge deres veludviklede næser til at finde det. 
De skal strække sig, klatre og bruge deres klør for at nå fodret i huller i træstam-
mer eller under stenbunker. Bjørnenes lugtesans stimuleres med forskellige olier 
eller krydderier i anlægget, og de kan grave og lege i strå og blade, der skiftes 
flere gange ugentligt Hvis bjørnene vil tage en lur, kan de kravle op i en af deres 
hængekøjer eller gynger. 

Aktiveringen af bjørnene er utrolig vigtig for deres velfærd, og for at undgå 
stereotypier og aggressioner, og derfor kan bjørnene leve sammen i store grupper 
i centret, på trods af at de lever solitært i naturen.  Det er en fryd at se bjørnene 
komme ud om morgenen i et anlæg fyldt med rigeligt mad, spændende lugte, 
udfordrende legetøj og masser af plads. En komplet forandring fra de sørgelige 
forhold de alle har levet under før. Imens kæmper Animals Asia’s team videre for 
at redde de tusindvis af bjørne som stadig lever på farmene. 
 

www.animalsasia.org 



matRiaRkeRnes Fald
Bærere af liVSVigtig ViDen er oplagte mål for KryBSKytter

tekst: ditte daHl lisBjeRg

Foto: Evan Long

http://www.flickr.com/photos/clover_1/2218380354
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efter at have skudt den afrikanske hunelefant 
Khadija fire gange forsvandt krybskytterne med 
de eftertragtede stødtænder af elfenben. Kun kort 
tid forinden var samme hunelefant blevet behan-
dlet af dyrlæger for skudsår efter et nyligt angreb. 
Den 12. juni 2011 var det imidlertid slut for Khadi-
ja – den sidste af de gamle matriarker i Samburu i 
det nordlige Kenya. 

Historien er ikke bare trist for den aldrende hunelefant og for den 
flok, hun var leder af; Khadjia efterlod tre hunner af eget afkom 
og dertil fem andre unge, moderløse elefanter, som hun havde 

taget sig af. Tabet af en erfaren martriark er i en elefantflok mere end 
tabet af et individ. 

Afrikansk savanneelefanter (Loxodonta africana) lever i grupper af 
beslægtede hunner og deres afkom. Flokken ledes oftest af den ældste 
og mest erfarne hun; matriarken. Hun er den elefant i flokken, der 
mere end nogen anden har indflydelse på gruppens bevægelser og 
aktiviteter. Hvis hun stopper for at søge føde, stopper de andre også. 
Hvis hun begynder at gå videre, følger flokken efter hende. Hun er 
med andre ord dén i flokken de andre elefanter vender sig mod for at 
observere og finde indikation på, hvordan de skal reagere i forskellige 
situationer. 

man kender sine venner på stemmen

Hos elefanter er det på den måde matriarkens adfærd, der er bestem-
mende for, hvordan gruppen som helhed agerer og reagerer. Man har 
bl.a. studeret dette i de situationer, hvor elefanter møder andre elefan-
ter. Her er ses det, at det er matriarken, der vurderer om et møde med 
andre elefantflokke skal give udslag i defensiv adfærd, eller om flokken 
trygt kan omgås de artsfæller, de møder. 

Kommunikationen mellem elefanter foregår med dybe, lavfrekvente 
lyde, hvoraf en del ligger under det hørbare for det menneskelige øre. 
Det er de lyde, som elefanterne kender hinanden på, både inden for 
flokken såvel som uden for flokken. 

Hunnerne udgør kernen i elefanternes sociale grupper. Foto: Claudia Sick
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Elefanternes flokstruktur er meget flydende. Flokkene bryder ofte op i mindre 
flokke - specielt ved fødesøgning under mindre gunstige forhold - og flokkene 
mødes og samles igen over timer, dage eller uger. Dette kendes som fusion-fission 
samfund. 

Voksne elefanter genkender i gennemsnit 100 andre elefanter, og i løbet af et år 
møder en elefantflok ca. 25 andre flokke. På denne måde møder hver enkelt hu-
nelefant samlet set i alt 175 andre voksne elefanter i løbet af et år. Nogle individer 
mødes tit, men der kan gå længe mellem mødet med andre individer. Således er 
alder og erfaring vigtige fortrin i forhold til at reagere hensigtsmæssigt i interak-
tioner med andre elefanter.  

En af elefanternes naturlige fjender er løven. Specielt hanløver, der både er 
markant større og stærkere end hunløver, kan finde på at tage elefanternes unger. 
Undersøgelser har vist, at matirarken er bedre end andre elefanter i flokken til at 
reagere specifikt på hanløvers kald.  

 elefanternes bruger bland andet ørerne til at kærtegne hinanden. Foto: Ida Hansen

elefantflokke er dynamiske størrelser. Foto: Claudia Sick
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matrikarkens adfærd er ofte udslagsgivende for gruppens adfærd som helhed. Foto: Claudia sick
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Uden et skriftsprog eller mundtlige overleveringer, som dét mennesket benytter 
sig af, bæres flokkens sociale overlevering i matriarkens erfaringer. Hun ved, 
hvor man finder vand under jorden i tider med tørke, hun husker, hvor de gamle 
vandringsruter er, og hun kender bedre end andre i flokken de andre elefanter 
i området. Undersøgelser har vist, at netop matriarkens alder og erfaring har 
afgørende betydning for gruppens overlevelse og reproduktion.

Da størrelsen af stødtænderne korrelerer med alderen, er det uheldigvis de gamle 
individer, der først falder for krybskytternes kugler, og det har vidtrækkende 
konsekvenser for elefanternes sociale liv, og ultimativt for gruppernes overle-
velse. Datasæt fra de sidste 35 år fra Amboseli Nationalpark i Kenya viser, at en 
floks hunner reproducerer sig hurtigere, når der er en gammel matriark tilstede i 
flokken.  

Fordi der sammen med de ældre individer også forsvinder vigtig viden og erfarin-
ger, forringes overleveringerne, og de overlevende elefanter vil ultimativt være 
mere sårbare end ellers. Inddrager man således den sociale dimension ved tabet 

af de gamle individer, rækker konsekvenserne langt ned i elefanternes generatio-
ner, og kan sende elefanterne til kanten af udryddelse hurtigere end ellers.

Kun otte dage efter Khadija blev fundet dræbt og frarøvet sine stødtænder, satte 
den kenyanske præsident Mwai Kibaki ild til et bål af 335 elefantstødtænder 
og mere end 40.000 stykker udskåret elfenben for at demonstrere, at Kenya er 
stålsat på at komme efter den ulovlige handel med elfenben. 

Efterspørgslen efter ‘hvidt guld’, som elfenben og næsehorns horn, er steget 
markant. I Samburu alene er flere elefanter blevet dræbt i løbet af de sidste 2,5 
år, end der blev i de foregående 11 år. 

Et kilo rå elfenben kan, ifølge den kenyanske naturbevarelsesorganisation Wild-
life Direct, opkøbes i Tanzania for 50 USD og sælges i Kina for 1500 USD. En 
profitmargin på hele 3.000 % gør elfenben til en særdeles lukrativ forretning på 
internationalt plan og en alvorlig trussel imod elefanternes overlevelse som art de 
næste 20 år.

Flokkens sociale overlevering bærers af matriarkens erfaringer. Foto: Claudia Sicki parringssæsonen udskiller hannerne et lugtsekret fra en tindingekirtel bag øjet. Foto: Claudia Sick
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knækkede stødtænder udgør gode kendetegn når biologerne skal genkende individer. Foto: Claudia Sick
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Hajen og  
mennesket,  
mennesket  
elleR Hajen
 
Sydafrikas kyst har længe været en 
“slagmark”, hvor naturforkæmperes 
insisteren på hajernes ret til livet 
krydser horn med myndighedernes 
behov for tryghed blandt badende 
turister.  

tekst: tHeuns HuRteR Foto: Roland mauz
oveRsættelse og RedigeRing: ida Hansen

norge er en verdenskendt hvalfangernation, 
som i 1908 begyndte sin hvalfangst i havene 
omkring Sydafrika. I den første fangstsæson 

(marts-september) blev 106 hvaler indfanget og 
dræbt ved KwaZulu-Natals kyst. Det siges, at de 
flydende ophuggede kadavere ved fangststationen 
tiltrak så mange hajer, at ingen turde svømme i 
området. I 1912, bare fire år efter, var der registreret 
13 hvalfangstfirmaer, og Norge var en central aktør i 
Sydafrikas hvalindustri de næste 67 år. 

Få er klar over, hvor stor indflydelse hvalindustrien 
i KwaZulu-Natal havde på hajpopulationen i områ-
det. Hvalfangsten skabte gode omstændigheder for 
hajerne og førte til en abnormt stor population af 
unaturligt store hajer. På en 20-30 km lang strækning 
mellem Durban i nord og Amanzimtito i syd var der  

rigeligt med let tilgængeligt føde for hajerne. De 
fulgte efter fangstbådene og mæskede sig i hvalerne, 
der blev bugseret tilbage til land. Hajerne bed igen-
nem spæklaget, hvilket gjorde, at hvalerne ikke 
længere kunne flyde, og mange gik derfor tabt på vej 
tilbage til hvalfangststationerne. Mens hvalindustrien 
toppede, var det på strande langs denne strækning, 
der var det højeste antal hajangreb.

Hvalfangsten i Sydafrika sluttede i 1975, delvist på 
grund af et voksende pres fra miljø- og naturforkæm-
pere, og i årene efter normaliseredes antallet af hajer 
ved KwaZulu-Natals kyst. Perioden med ”Super-hajer” 

var forbi. Men paradoksalt nok blev naturforkæm-
perne efterladt med et nyt problem. De sydafrikanske 
myndigheder og en stor del af lokalbefolkningen var 
grundet de mange hajangreb årene forinden blevet 
ansporet i kampen mod hajerne og deres bevarelse.  

sorte december

Optegnelser viser, at der var to hajangreb på men-
nesker i 1930’erne ved KwaZulu-Natals kyst. I årene 
fra 1940 til 1952 bev der registreret 32 angreb, 
hvoraf syv resulterede i dødfald. Panikken spredte 
sig blandt lokalbefolkningen og turisterne, og de 

sorttippet hajer (Carcharhinus limbatus) er hurtige og energiske jagere. de er kendt for at springe op i luften, når de angriber stimer af 
fisk. Hunnerne er i stand til aseksuel reproduktion i fravær af hanner.
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dykker i selskab med en sorttippet haj (Carcharhinus limbatus).
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sydafrikanske myndigheder greb ind. I 1952 blev syv 
130 meter lange net sat op ud for Durbans strande, 
og situationen forbedredes i et par år, men ikke for 
hajerne der blev fanget og dræbt i tusindevis. ”Sorte 
December” er betegnelsen for vinteren 1957-1958, 
hvor fem mennesker blev angrebet og dræbt af hajer i 
løbet af 107 dage. Strandene ved KwaZulu-Natal blev 
forladt, og den sydafrikanske flåde blev sat ind med 
dybvandsbomber. Bomberne dræbte få hajer, men 
mange fisk, der så tiltrak endnu flere hajer. Et forsøg 
med bur-lignende barrierer blev også hurtigt opgivet, 
da det viste sig, at burene ikke kunne modstå den 
kraftige brænding. 

I 1962 oprettede regeringen et statsligt organ til 
bekæmpelsen af hajerne (i dag kendt som KwaZulu-
Natal Sharks Board eller NSB). Samtidig blev der 
opsat moderne hajnet, som i bund og grund var 
styrkede hildingsgarn, til beskyttelse af badegæster. 
To år senere blev flere andre store feriesteder langs 
kysten inkluderet.

Huller i sikkerheden

Hajnettet er ikke en fysisk barriere. Hajer og andre 
arter er i stand til at bevæge sig frit mellem, under 
og rundt om nettene, uden overhovedet at komme 
i nærheden af dem. Hajerne kan ofte se og undgå 
nettene. Hvilket ofte er chokerende for folk, men dog 
ingen hemmelighed. 

Faktum er, at mange hajer faktisk bliver fanget på 
vej tilbage til havet – altså på den ”forkerte” side 
af nettene. Og at nettenes egentlige funktion er at 
reducere populationen af hajer, hvilket de gør med 
800-2200 om året. Med det resultat at antallet af 
hajangreb er faldet. En udbredt holdning er, at hvis 
alle nettene blev fjernet, ville der stadig ingen risiko 
være for hajangreb - netop fordi antallet af hajer er 
blevet reduceret så meget, som det er. Desuden kan 
der argumenteres for, at det faktisk er mere sikkert 
at bade på helligedage og i weekender på en strand 
uden de beskyttende net, fordi nettene ikke bliver 
kontrolleret på disse dage og dermed kan være fyldt 

det gennemsnitlige antal HajeR Fanget  
peR åR i Hajnet ved kwazulu natals kyst

arter Før 1994 2005 –2009

Stor hvid haj (Carcharodon carcharias) 20 –50 27

Tigerhaj (Galeocerdo cuvier) 50 15

Tyrehaj (Carcharhinus leucas) 30 –50 50

Langfinnet og kortfinnet makohaj (Isurys paucus og I. oxyrinchus) 20 8

Skjoldtandhaj (Odontaspis ferox) 100 –200 75

Javahaj (Carcharhinus amboinensis) 20 10

Mørkhaj (Carcharhinus obscurus) 150 –350 150

Revlehaj (Carcharhinus plumbeus) 20 –50 10

Kobberhaj (Carcharhinus brachyurus) 10 –400* 10

Sorttippet haj (Carcharhinus limbatus) 100 –200 70

Spinnerhaj (Carcharhinus brevipinna) 100 –200 55

Stor hammerhaj (Sphyrna mokarran) 20 2

Scalloped Hammerhead Shark (eng. navn) (Sphyrna lewini) 100 –200 70

Almindelig hammerhaj (Sphyrna zygaena) 50 40
* Afhænger af om det er år, hvor sardinerne migrerer langs kysten | Kilde: Natal Sharks Board

det gennemsnitlige antal FRedelige aRteR Fanget  
peR åR i Hajnet ved kwazulu natals kyst
arter Før 1994 2005 –2009

Havskildpadde (hører til overfamilien Chelonioidea) 80 27

Delfiner (hører til familien Delphiniodea) 75 15

Hvaler (hører til orden Cetacea) Ukendt 50

Rokker (hører til overorden Batoidea) 335 60
Kilde: Natal Sharks Board
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med kadavere, der tiltrækker hajer. Dermed kan der 
være en større sandsynlighed for, at mennesker bliver 
angrebet af hajerne.

”dødens gab” bider ikke

Der er mange misforståelser og myter omkring hajer, 
hvilket har skabt og styrket en urealistisk frygt for 
dem. En af de største årsager til denne frygt er filmen 
”Dødens Gab” fra 1975. Filmen har skabt misforståel-
sen om, at hajer strejfer op og ned af kysten – kun på 
jagt efter mennesker. Frygten for et angreb fra havets 
dyb, mens man svømmer, dykker eller surfer, findes 
hos mange mennesker - men skyldes ofte uvidenhed. 
Man hører ofte, at hajer er i stand til at lugte en 
dråbe menneskeblod på flere kilometers afstand, 
hvilket stadig debatteres blandt forskere og naturfor-

kæmpere. Hvad der er sikkert er, at hajer tiltrækkes 
af fiskeblod og fiskeolie. Og i høj grad af vibrationer 
og elektriske impulser. Hajens drabsfrekvens bør 
sættes i perspektiv. Statistikker fra USA viser,  
at der årligt er 31 dødsfald forårsaget af hundeangreb 
og 53 som følge af bistik. Malariamyggen er hvert 
år årsag til 3 millioner menneskers død. Fra 1580 til 
2008 er der registreret 471 hajangreb med dødelig 
udgang, eller gennemsnitligt 1,1 årligt. Altså et meget 
lille antal.

Et godt udgangspunkt for håndteringen af folks frygt 
for hajer er at se på hajernes rolle for oceaner og 
miljøet. Hajer er nogle af havets største rovdyr. Nogle 

arter er placeret i toppen af fødekæden, mens andre 
er vigtige ådselædere. Uden dem ville havets økosy-
stem komme ud af balance med potentielle katastro-
fale konsekvenser.

Haj status

I dag er hajpopulationerne i de sydafrikanske far-
vande i nedgang. Det estimeres, at over 33.000 hajer 
er blevet dræbt i KwaZulu Natals hajnet i løbet af de 
sidste tre årtier. Samtidig er mere end 8.000 rokker 
og 2.000 skildpadder og delfiner også blevet fanget 
og dræbt i nettene. Nedgangen i hajbestanden kan 
ses, når døde hvaler, delfiner og druknede mennesker 

Hajnet
 
De fleste hajnet er 214 m lange, 6 m dybe og har 51 
cm2 strækmasker. De er sikrede i hver ende med to 
ankre på hver 35 kg. Nettene er placeret i to  
parallelle rækker 10-14 meter nede og cirka 400  
meter fra kysten. Nettene er altså ikke en barriere, 
der holder hajerne fuldstændigt ude.

tyrehajen (Carcharhinus leucas) er et top-rovdyr og er kendt for at kunne overleve i både saltvand og ferskvand. deres nyrer er i stand til 
at justere hvor meget salt og urea, der fjernes via urinen

Foto: justin gaurav murgai

http://www.flickr.com/photos/phoenixation/3038440454
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top 3 Farligste Hajer
Den store hvide haj (Carcharodon carcharias), tiger-
hajen (Galeocerdo cuvier) og tyrehajen (Carchar-
hinus leucas) betragtes i nævnte rækkefølge, som 
de farligste hajer for mennesker. De findes alle tre 
i farvandet ud for KwaZulu-Natal. Disse arters ek-
sistens trues alle af kommercielt fiskeri og sportsfi-
skeri. 

den stoRe Hvide Haj
…trues blandt andet også af hajnet ved strande, 
høje priser på det sorte marked, samt kampagner 
i medierne efter hajangreb. Hajen bliver oftest 
registreret i de sydafrikanske farvande, hvor den på 
grund af sit lave antal er beskyttet. Arten er kate-
goriseret som sårbar på IUCNs rødliste.

tigeRHajen
…bliver sandsynligvis vurderet som den næstfar-
ligste haj på grund af dens store størrelse. Netop 
derfor er den ofte det primære mål for kampagner 
mod hajer og kontrolprogrammer verden over. Der-
udover trues tigerhajen også af kommercielt fiskeri 
og sportsfiskeri, på grund af dens lavere indhold af 
kviksølv end andre hajarter, og fordi dens finner er 
en meget eftertragtede spise.

tyReHajen
…er kendt for at være aggressiv, men også for at 
være en af de eneste hajarter, der kan overleve i 
længere tid i ferskvand. Det er i ferskvand, at hajen 
er mest truet, idet den her er sårbar over for  
menneskers skadelige påvirkninger af naturen samt 
er i størst sandsynlighed for at komme i karambo-
lage med mennesker. 

På nuværende tidspunkt er der ikke registreret 
nogen forvaltning eller beskyttelse af de to sidst-
nævnte arter på trods af, at begge er kategoriseret 
som nær truet på IUCNs rødliste.

tigerhajen (Galeocerdo cuvier) har fået sit navn på grund af sine mørke striber på ryggen. den er 
kendt for at være altædende—der er blandt andet blevet fundet sko, hunde og middelalderlige  
rustninger i deres mave.
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driver i land næsten urørte efter at have ligget i havet 
i flere dage eller uger. 

Tiden, hvor hajnet skal bruges, er ovre – nettene 
fanger de frygtede hajer, men samtidig også fredelige 
arter som delfiner, rokker og hvaler, og skaderne på 
havets økosystemer kan være uoprettelige. Et alter-
nativ er fangstbøjer med madding, som ikke udgør en 
barriere på samme måde som nettene. En fangstbøje 
består af en bøje og en line med krog og madding for 
enden. På den måde undgår man, at fredelige arter 
som delfiner, hvaler og havskildpadder ender som 
bifangst. Fangstbøjerne kunne erstatte hajnettene 
men bliver i dag blot brugt som et supplement. 

På nuværende tidspunkt er der i Sydafrika opsat 
omkring 40 km net ved 37 byer og feriesteder langs 
en 325 km lang kyststrækning. Hvor ”beskyttet” 
strandene er varierer. Nogle strande er beskyttet af 
to net. Andre af et net og fire fangstbøjer. Fremtidens 
alternativ er en elektrisk afskrækker, kaldet ”The 
Pod”, som med elektriske impulser skræmmer hajerne 
væk fra bestemte områder. Men teknologien til en 
pålidelig strømkilde mangler stadig.

 
Skribenten, theuns Hurter, er en sydafrikansk ama-
tørforkæmper for bevarelsen af hajer ved Sydafrikas 
østkyst. Han har i mange år, især via elektroniske 
medier, arbejdet for at øge kendskabet til hajernes 
situation og sætte fokus på deres ret til beskyttelse. i 
1984 begyndte theuns at dykke, og han har siden haft 
utallige møder med hajer uden nogensinde at have følt 
sig i fare. Bevarelsen af hajerne bliver alt for ofte glemt 
eller overset, mener theuns, som siger: ”ude af øje, 
ude af sind. Det er nemmere at bevare et næsehorn, 
som alle kun opleves af dykkere.

Kilder: 
http://www.sharksavers.org/en/education ... weave.html,  http://
www.shark.co.za/nets.htm), http://www.fad.co.za/resources/
whaling/whaling.htm, http://www.hvalfangstmuseet.no/default.
aspx?Cat=83&id=700, http://www.iucnredlist.org

stor hammerhaj (sphyrna mokarran) er en af de eneste arter, der kan blive solbrændte, når de befinder sig i 
lavvande i længere tid af gangen. Hajens hoved er formet som en hammer med øjene placeret langt fra hina-
nden. det sikrer den et veludviklet binokulært syn, så de er i stand til at se både over og under dem.
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Vandet sprøjter omkring os, mens vi i 
fuld fart rider på bølgerne i zodiac’en. 
udover den adrenalin, som turen på 
bølgerne giver, glæder vi os til, hvad 
de næste mange timer byder på. Vi 
er midt ude i atlanterhavet, ved azor-
erne, og leder efter giganterne under 
overfladen.

tekst og Foto: Claudia siCk

azorerne er efter sigende et af verdens bedste 
steder at observere hvaler. En lang række 
arter lægger regelmæssigt vejen forbi denne 

ø-gruppe midt ude i Atlanterhavet - heriblandt ver-
dens største dyr nogensinde, blåhvalen (Balaenoptera 
musculus). Desuden byder havet omkring de frodige 
øer på en lang række af andre livsformer, fra hajer, 
djævlerokker, skildpadder, blæksprutter og enorme 
stimer af barracudaer til små farverige nøgensnegle. 
Kort og godt; Azorerne myldrer med marint liv.

For fjernt for pattedyr

Azorerne er en portugisisk ø-gruppe, officielt 
opdaget af portugisiske søfolk i år 1427. Øerne ligger 
som Europas vestligste punkt ca. 1.500 km fra Lissa-
bon og knap 4.000 km fra Nordamerikas østkyst. De i 
alt ni øer ligger lige hvor tre kontinentalplader mødes 
(den Europæiske, Nordamerikanske og Afrikanske 

tektoniske plade) og blev som følge heraf dannet af 
vulkansk aktivitet. Øerne er spredt over et stort areal 
med over 600 km mellem de yderstliggende øer. Når 
eventyrlystne sejlere og fugle krydser Atlanterhavet 
fungerer Azorerne ofte som et velfortjent stop, før 
rejsen går videre mod fastlandet. 

Azorerne er utrolig frodige øer. Planter vokser yderst 
godt her, hvilket bl.a. skyldes deres beliggenhed 
ved Golfstrømmen og det dertilhørende subtropisk 
oceaniske klima med varme temperaturer og regel-
mæssig nedbør. Øerne kan byde på over 800 forskel-
lige plantearter, hvoraf over 50 er endemiske, dvs. de 
findes kun her. Hortensiaer kan i sommermånederne 
ses så langt øjet rækker op ad de grønne skrænter og 
bliver her brugt som hegn til at adskille markerne til 
glæde for beskueren. Også artsrigdommen af fugle 
er høj. Til gengæld findes her ingen hjemmehørende 
pattedyr, hvilket skyldes Azorernes meget isolerede 
beliggenhed midt i Atlanterhavet, der har hindret 
denne dyregruppe i at kolonisere øerne naturligt.

Hvor turisme møder forskning

Pico og Faial er de to øer, hvor der er størst mulighed 
for at se hvaler. Dette skyldes, at havdybden omkring 
disse to øer er særlig stor, hvilket hvalerne foretræk-
ker at færdes i. Forårs- og sommermånederne er 
den bedste tid at se hvaler på. Udover hvaler byder 
Azorerne også på dykning i verdensklasse, og det 
foregår især også fra Pico og Faial. Et højdepunkt i 
den forbindelse kan inkludere store flokke af op til 3 
meter bredde chilenske djævlerokker (mobula tarapa-
cana), som nysgerrigt, roligt og elegant svømmer helt 
tæt på.

Faial var udgangspunkt for både vores hvalsafari og 
dykning, og vi havde allieret os med hvalsafari- og 
dykkercenter Norberto Divers. Indehaveren, Nor-
berto, er født og opvokset på Pico og har oprindeligt 
været fisker. Han er velkendt og vellidt på øerne 
blandt både voksne og børn, og han er ofte vært for 
sammenkomster for lokale såvel som besøgende, med 
friskfanget tun på grillen. Noberto er selv en erfaren 
dykker og har stor viden om og entusiasme for det 
marine liv og dets bevarelse. 

Faial er et hotspot for biologer, der studerer livet 
i havene omkring øerne, og Noberto Divers er et 
samlingssted for forskere fra hele verden. Her går 
forskning og turisme hånd i hånd. Man opfordrer 
f.eks. besøgende til at hjælpe med vidensopbygnin-
gen omkring bardehvalers vandringsmønstre ved at 
videregive fotos taget på hvalsafarierne. De enkelte 
individer kan nemlig oftest identificeres ved diverse 
mærker og hakker på f.eks. halefinnen. 

På tavlen i ”kontoret” kan man holde øje med præcis 
hvilke arter af hvaler, der er observeret hvornår. Her 
kunne vi konstatere, at den relativt sjældne blåhval 
var observeret kun et par ugers tid forinden. Desuden 
bemærkede vi, at der stort set er kaskelot-garanti, 
omend garanti aldrig bør bruges, når det kommer til 
levende dyr!

på udkig efter hvaler

Hvalsafarierne foregår om morgenen eller eftermid-
dagen, begge tidspunkter med lige store chancer for 
succes. I tolv-mand store zodiacs (gummibåd med 
hård bund og påhængsmotor) begiver man sig ud 

giganteRne undeR  
oveRFladen

www.norbertodiver.com/?lang=en
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grindehval (Globicephala sp.). der findes to arter af grindehvaler, kortfinnet (G. macrorhynchus) og langfinnet (G. melas), og begge findes ved azorerne. langfinnet grindehval kan også observeres i danmark.
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i bølgen blå med en kaptajn og en guide, mange af 
hvilke samtidig forsker i hvaler eller andet marint liv. 
Man har derfor god mulighed for få sig en interessant 
snak på safarien. 

Ved hjælp af radiokommunikation med ”whale-wat-
chers”, der sidder på udkigsposter på land og holder 
øje med hvor hvalerne er, videreformidles hvalernes 
position til kaptajnen. Disse hval-observatører kan 
se hvalers tilstedeværelse og position et langt stykke 
ud fra land, og de kan identificere arten blandt andet 
ved hjælp af blåstens (vandsøjlen ved udånding) højde 
og retning. For eksempel er kaskelotters blåst karak-
teriseret ved at sprøjte skævt op over vandet, fordi 
åndehullet sidder skævt til venstre oven på hovedet. 

For ikke lang tid siden, da hvalfangst trivedes på Azo-
rerne før det i 1987 blev forbudt, var hval-observatø-
rerne de selvsamme personer, som hjalp hvalfangerne 
på vandet med at lokalisere hvaler. Dog blev der 
dengang brugt store hvide lagener og ikke radioer til 
at kommunikere med. De ældre hval-observatører er 
nu alle pensionerede, og nye er trådt til. Observatører 
på land har uden tvivl været essentielle for at kunne 
lokalisere hvalerne under fangsten, ligesom de er i 
dag, når turister vil se disse fænomenale dyr i deres 
naturlige miljø.

Hvalen med verdens største hjerne

Vi sidder i båden midt ude i Atlanterhavet på vej ud 
på vores første hvalsafari ved Azorerne. Efter kun en 
halv times sejlads høres skratten fra radioen, og vi 
suser af sted i den retning angivet af observatørerne 
på land. De har spottet en kaskelothval. Hvalen med 
verdens største hjerne på ca. 9 kg. Med spænding i 
kroppen nærmer vi os, og da kaptajnen sætter farten 
ned ved vi, at vi er nær. Mere skratten på radioen 
og guiden fortæller, at observatøren har set hvalen 
dykke ned kort forinden. 

Som regel dykker kaskelotter lodret ned i ca. 35-40 

minutter ad gangen for at jage bytte, hvorefter de 
kommer op for at få sig et par gode åndedrag, ikke 
langt fra det sted de dykkede ned. Så vi venter 
spændt, da vi ved at om ikke lang tid, vil vi se en 
artfælle af selveste stjernen Moby Dick. Da kaskelot-
ten bryder overfladen som en ubåd er det ikke mindre 
end fantastisk. Helt roligt og meget tæt på båden 
ligger den i overfladen, så blot den forreste del af 
kroppen er synlig. Trods ankomsten af flere både med 
ivrige safarigæster høres dens åndedrag helt tydeligt, 
mens der står et springvand op over hovedet på den. 
Der ligger den i ca. fem minutter for at samle kræfter 
og ilt til den næste jagt i dybet. Så dykker den elegant 
forover og viser halen som det sidste, før den igen er 
væk. Tilbage er kun de ringe i vandet, som dannes af 
undertrykket, når det op til 18 meter store dyr dykker 
ned, et såkaldt ”footprint” fra hvalen. 

Så var lykken sådan set gjort for os, men da flere 
arter blev observeret fra udkigsposterne på land, 
drog vi videre for at observere flere af disse fanta-
stiske dyr. På kun to ture fik vi set hele syv arter 
af tandhvaler: Kaskelot (physeter macrocephalus),  
Døgling (næbhval, Hyperoodon ampulatus), Grindehval 
(globicephala sp.), Rissos delfin (grampus griseus), 
Kortnæbbede almindelig delfin (Delphinus delphis), 
Øresvin (tursiops truncatus) og Atlantisk plettet 
delfin (Stenella frontalis). På baggrund af det må 
man sige, at Azorerne lever op til sit rygte som ét af 
verdens bedste steder at se hvaler!

en fortid med hvalfangst

I dag kommer en stor del af Azorernes indtægter 
fra turisme gennem især hvalsafarier, omend øerne 
stadig er relativt uturistede. Men sådan har det ikke 
altid været. Midt i det 18. århundrede kom amerikan-
ske hvalfangere til Azorerne for at fange kaskelot-
hvaler, og lokale mænd blev hyret til at hjælpe med 
fangsten. I slutningen af 1800-tallet forlod ameri-
kanerne Azorerne, og de lokale fortsatte fangsten 
på egen hånd med egne både. Hvalfangst blev da et 

Hvalers klassificering 
I taxonomien er Hvaler en orden (Cetacea) under 
pattedyrene (Mammalia). Herunder findes der to 
underordener: Tandhvalerne (Odontoceti) og Bar-
dehvalerne (Mysticeti). I alt er der godt 80 arter af 
hvaler.

Tandhvalerne består af i alt ca. 70 arter fordelt på 
7 (eller 9 afhængig af kilden) familier:  

• Kaskelotter (Physeteridae)
• Dværgkaskelotter (Kogiidae)
• Næbhvaler (Ziphiidae)
• Floddelfiner (Platanistidae)
• Marsvin (Phocoenidae)
• Nar- eller hvidhvaler (Monodontidae)
• Hav-delfiner (Delphinidae) 
• Nogle mener, at Floddelfinerne skal inddeles i 3 

familier: Planistidae, Iniidae og Pontoporiidae

 
Tandhvalerne har alle tænder og ét åndehul (blåst-
hul) oven på hovedet. Alle tandhvaler formodes at 
bruge biosonar, dsv. ekkolokalisering, til at orien-
tere sig og jage fisk og blæksprutter med. 
 
Bardehvalerne består af i alt 11-14 arter (afhængig 
af kilden) fordelt på 4 familier:  

• Gråhvaler (Eschrichtiidae)
• Finhvaler (Balaenopteridae)
• Rethvaler (Balaenidae)
• Dværgrethvaler (Neobalaenidae) 
 
De er karakteriseret ved deres barde-strukturer  
i munden, som de bruger til at filtrere føden  
(plankton og kril) fra vandet. Desuden har de to 
åndehuller.
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et højdepunkt for os ved dykningen på azorerne var de store flokke af 3 m. bredde chilenske djævlerokker (Mobula tarapacana), der nysgerrigt og elegant svømmede helt tæt på os.
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kaskelot (Physeter macrocephalus). ikke langt fra kysten dukker en kaskelot op fra dybet. kun den forreste del af kroppen ses over vandet, mens dyret samler kræfter til næste jagt efter kæmpeblæksprutter.
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udover de gigantiske hvaler, kan farverige dyr også observeres i havet omkring azorerne — her en flot søstjerne.
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store muræner kan spottes i vandene ved azorerne.
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betydeligt erhverv for Azorernes befolkning, som i 
starten af 1900-tallet indførte hvalfangsten på den 
syd-østlige beliggende portugisiske ø-gruppe Ma-
deira. 

På Azorerne videreudviklede man hvalfangerbådene 
ved at bygge dem større og af lettere og smidigere 
træsorter. Bådene blev sejlet med håndkraft af 8-10 
mænd med årer og sejl. Også hvalfangsten foregik 
med håndkraft ved hjælp af harpuner og spyd. 
Observatøren på land signalerede med et hvidt lagen 
hvalens position til hvalfangeren, som herefter lokali-
serede, harpunerede og spiddede hvalen. En død der 
ofte kunne tage flere timer.

På hvalfabrikker på f.eks. Faial og Pico blev hvalen 
parteret og de forskellige dele bearbejdet til bl.a. lam-
peolie, sæbe og benmel til foderstof. Hele hvalen blev 
udnyttet. Fra maven kunne ekstraheres et sekret, 
amber, der kunne bruges til at intensivere parfumers 
duft; et stof der nu bliver fremstillet kunstigt. I dag 
er fabrikkerne på Faial og Pico lavet til museer om 
hvalfangstens historie.

en bæredygtig levevej

I 1950-60 nåede hvalfangsten sit højdepunkt. Først 
i 1987 blev denne type jagt forbudt i Portugal, og 
jagten på hvaler stoppede helt. Det skete efter, at de 
tidligere store aftagere på produkterne, som USA, 

større hvaler på azorene

Over 20 hvalarter (1/4 af alle) er blevet observeret 
ved Azorerne. Her er et udpluk af de større hvaler, 
der kan ses her. Bardehvalerne og spækhugger ses 
oftest i forårsmånederne (april-juni), og døgling om 
sommeren. Kaskelot og grindehval ses her hele året 
rundt.

BaRdeHvaleR

Blåhval (Balaenoptera musculus) 
Eng.: Blue whale. Op til 34 m. lang og 174 tons tung 
(ca. 100 biler). 80-100 år gamle, måske mere. Ver-
dens største dyr nogensinde. Blåsten op til 12 meter 
høj. Halefinnen bruges til individ-identifikation. Dens 
kald kan nå 188 dB (mere end en flyvemaskine). Der 
vides meget lidt om f.eks. deres vandringsruter og 
ynglesteder. IUCN: Truet (EN) 

Finhval (Balaenoptera physalus)
Eng.: fin whale. 22 m. lang og 75 tons tung. Et stran-
det individ fra 2010 menes at være over 130 år. 
Næststørste hval i verden. IUCN: Truet (EN) 

Sejhval (Balaenoptera borealis)
Eng.: Sei whale. 16 m. lang og 30 tons tung. Forment-
lig den hurtigste af bardehvalerne (op til 37 km/t). 
IUCN: Truet (EN)

Mink- el. vågehval (Balaenoptera acutorostrata)
Eng.: Minke whale. 10 m. lang og 9 ton tung. En af 
de mest almindelige hvaler i verden. Udnyttes kom-
mercielt af norske og japanske hvalfangere, der hver 
fanger omkring 1.000 individer årligt. Der findes flere 
arter af minkhval, men kun B. acutorostrata findes 
ved Azorerne. IUCN: Ikke truet (LC)

Pukkelhval (Megaptera novaeangliae)
Eng.: Humpback whale. 14 m. lang og 30 tons tung.
Kendt for at være livlig og kaste sig op over vandet 

(breaching). Jager fisk ved at lamme dem med et fin-
neslag. Kan jage i flok, hvor de laver et net af bobler 
til at indfange byttet, hvorefter de skiftes til at tage 
en bid. En af de hvaler, der synger mest. 
IUCN: Ikke truet (LC)

tandHvaleR

Kaskelothval (Physeter macrocephalus)
Eng.: Sperm whale. Verdens største tandhval. 
Op til 18 m. lang og 50 ton tung. Kendt fra Herbert 
Melvilles roman Moby Dick. Hovedet indeholder 
spermacet (voksolie), som kan bruges til lampeolie 
og for hvilket den tidligere blev jaget. Har verdens 
største hjerne (9 kg) og er den hval, der dykker 
dybest – ned til 3,2 km dybde. Føden består bl.a. af 
kæmpeblæksprutter, fra hvilke sugemærker ofte 
kan ses på hannernes hoveder. Det store sperma-
cetholdige hoved menes at bruges som navigati-
onsinstrument under jagt i tusmørket og hjælper 
sandsynligvis også hvalen til at overleve trykket i 
dybet. IUCN: Sårbar (VU)

Nordlig døgling (Hyperoodon ampullatus)
Eng.: Northern bottlenose whale. Hører til familien 
Næbhvaler. Op til 9 m. lang og 7,5 ton tung. Søger 
føde på meget dybt vand og kan være neddykket i 
op til to timer ad gangen.  
IUCN: Utilstrækkelig data (DD)

Spækhugger (Orcinus orca)
Eng.: Killer whale. Tilhører delfin-familien. 10 m. 
lang og op til 6 tons tung. En af havets mest ef-
fektive jægere. Hurtigste hval sammen med grin-
dehvalen (op til 48km/t på korte stræk). Navnet er 
opstået, fordi den er kendt for under hvalfangsten 
at spise af indfangede hvaler, før fangerne kunne nå 
at hive dem indenbords.
IUCN: Utilstrækkelige data (DD)

Grindehval (Globicephala spp.)
Eng.: Pilot whale. Tilhører delfin-familien. 2 arter: 
Kortfinnet (G. macrorhynchus) (1-3 ton) og Langfin-
net grindehval (G. melas) (3-3.5 ton), førstnævnte er 
mest almindelig ved Azorerne, sidstnævnte kendes 
også fra danske farvande. IUCN: Utilstrækkelige data 
(DD)
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atlantisk plettet delfin (Stenella frontalis) med unge.
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England og Frankrig, i 1970’erne forbød al handel 
med hvalprodukter. Derfra formåede man heldigvis at 
udvikle en bæredygtig udnyttelse af hvaler gennem 
turisme, så mennesker i dag kan have glæde af at se 
disse fantastiske dyr i deres naturlige miljø. Samtidig 
kan forskere lære mere om deres levevis og adfærd; 
en viden som stadig er mangelfuld for en hel del 
hvalarter. 

Kilder:

azorerne og dets hvaler: http://www.portugalnyt.dk/content/
azorerne.aspx, http://viden.jp.dk/videnbank/landefakta/default.
asp?cid=11142, www.portugal.dk/azorerne

Hvaler generelt: http://www.enchantedlearning.com/subjects/
whales/, www.acsonline.org/factpack/index.html

Hvalsafari på azorerne: www.norbertodiver.com/?lang=en, www.
espacotalassa.com

Hvalfangst på azorerne: www.visitportugal.com/nr 
exeres/1B72911B-8fD1-406C-aC67-90D3B70D1841,frameless.htm, 
http://gorejse.tv2.dk/no_cache/portugal/news-read/article/392/95/

de 9 øer, som azorerne består af, er dannet af vulkansk aktivitet og planter gror her i bedste velgående. Her udsigt fra sao jorge, som især 
har mange flotte vandreruter, hvorpå man kan opleve den flotte og frodige natur.
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godt nyt 
FoR 1 million 
FlamingoeR i 
lake natRon
 
pressemeddelse fra Birdlife  
international, 11. oktober 2011 

oveRsat til dansk

i 2006 fremsatte Tanzanias regering og den indiske 
koncern Tata Chemicals et forslag om at bygge et 
industrianlæg i stor skala til udnyttelse af soda 

forekomsten i Lake Natron. Forslaget indebar også 
støtte til udvidelse af veje til området. Efter interna-
tional protest organiseret af Wildlife Conservation 
Society of Tanzania, WCST, trak Tata Chemicals sig 
fra projektet i 2008. Men National Development Cor-
poration, NDC, der er en statslig, tanzaniansk udvik-
lingsenhed, har lagt sig i front i et fornyet fremstød 
for at genfremsætte projektet.

seneste udvikling

Op til 1 million Lille Flamingo (phoeniconaias minor) 
yngler i Lake Natron i Tanzania. Et indvindingsanlæg 
for soda kan true Lake Natron - der er et Ramsar 
område - og dermed ynglepladsen for den Lille Fla-
mingo i Tanzania. Måske er der håb for flamingoerne, 
idet Tanzanias direktør for Miljø i Vicepræsidentens 
kontor, Dr. Julius Ningu, har udtalt til The Guardian 
og Tanzania Broadcasting Corporation: ”Regeringens 
indstilling til Lake Natron er at bevare et økologisk 
system, så flamingoerne fortsat kan yngle der. Når vi  

taler om bæredygtig udnyttelse af naturlige resur-
ser, mener vi til fordel for nuværende og fremtidige 
generationer. Indvinding af soda kan nu med sik-
kerhed siges ikke at være til gavn for de fremtidige 
generationer.” 

”Det er særdeles godt nyt. Efter min opfattelse har 
Dr. Julius Ningu slået fast, at der ikke vil blive givet 
en godkendelse til indvinding af soda. De problemer, 
der er påpeget i en første VVM (Vurdering af Virknin-

ger på Miljøet, red.) undersøgelse, skal først løses” 
siger Mr. Lota Melamari. Han er en ivrig forkæmper 
for bevarelsen af Lake Natron og tidligere admi-
nistrerende direktør for WCST. I en kommentar til 
Birdlife International fortsætter han: ”Indstillingen 
fra Vicepræsidentens kontor har flyttet bevisbyrden 
til NDC, der nu skal bevise ud over enhver rimelig 
tvivl, at en hvilken som helst planlagt udnyttelse af 
sodaen i Lake Natron ikke vil have negativ indflydelse 
på den Lille Flamingos ynglemuligheder.”
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilder:
http://www.birdlife.org/community/2011/10/
no-soda-ash-mining-at-lake-natron-without-addressing-environmen-
tal-concerns-affirms-tanzania’s-director-of-environment/

et indvindingsanlæg for soda kan true lake natron og dermed også 
en vigtig yngleplads for lille Flamingo i tanzania.  
Foto: Lip Kee

3/4 af verdens lille Flamingo yngler i lake natron. 
Foto: Owen Newman/Naturepl.com

http://www.flickr.com/photos/lipkee/2839577129


uDgaVe 4 / DeC 201146 Habitat

pandaens 
loRt HjælpeR 
klimaet
almindeligvis opfattes den store pan-
da (Ailuropoda melanoleuca) som en 
godmodig kæmpe. Den kan måske 
sammenlignes med en ko på grund  
af sin langsomme, rolige væremåde.  
ny forskning viser at der kan være 
flere grunde til sammenligning med 
koen og at pandaens afføring kan 
være en hjælp i kampen mod global 
opvarmning

tekst: ida Hansen og RolF Hansen

lortens hemmelighed

Sammenligningen mellem køer og pandaer er ikke 
helt usand. Begge arter har nemlig specielle bakterier 
i deres fordøjelsessystem, som gør dem i stand til at 
nedbryde de planter, de lever af. Hvor koen sværger til 
græs, lever pandaen næsten udelukkende af bambus. 
Bambus er svært nedbrydeligt plantemateriale. Panda-
en besidder derfor nogle vigtige biologiske redskaber, 
som hjælper den til at optage de nødvendige nærings-
stoffer.

Det er disse biologiske redskaber, som et forskerhold 
fra Mississippi State University har studeret. I over et 
år har forskere analyseret frisk afføring fra pandaer i 
fangenskab. Nærmere bestemt bakteriefloraen i affø-

ringen. Forskningen har afsløret, at bakterierne udskil-
ler nogle specielle enzymer, som er yderst effektive i 
nedbrydningen af bambus i pandaens fordøjelsessy-
stem. Disse enzymer har fanget forskernes interesse.

Pandaernes tarmbakterier kan bruges i produktionen 
af biobrændsel, da de åbner muligheder for udnyttelse 
af planter, der er notorisk svære at udvinde energi fra. 
Indtil videre tyder forskernes resultater på, at enzy-
merne vil være i stand til at afløse brugen af de stærke 
syrer og høje temperaturer, der hidtil har været an-
vendt i produktionen af biobrændsel. Denne nye forsk-
ning giver endnu en grund til at bevare en af klodens 
mest truede dyrearter. Med lidt held kan pandaens lort 
redde dens liv, og samtidig gøre vores eksistens min-
dre påtrængende for kloden.

om pandaen 

 
pandaen (Ailuropoda melanoleuca), også kaldet den 
store panda eller kæmpepandaen, er en af de mest 
truede arter i verden. Dens største trussel er øde-
læggelsen af dens habitat. Skovenes træer bliver 
fældet for at skabe landbrugsjord, og veje fragmen-
terer landskabet yderligere. Som følge af denne 
fragmentering er pandapopulationerne isoleret fra 
hinanden. Både i fangenskab og i naturen har pan-
daen en lav reproduktion, men fragmenteringen af 
dens levesteder besværliggør yderligere pandaens 
mulighed for at finde en mage og dermed at repro-
ducere sig. Denne nedsatte fødselsrate er en seriøs 
trussel for pandaens overlevelse. Sidst men ikke 
mindst medfører fældningen af skovene desuden, 
at pandaens fødegrundlag forsvinder.

Pandaen lever i de kinesiske skove i 1,5-3 kilome-
ters højde. Dens kost er primært vegetabilsk (99 % 
er bambus), selvom den til tider spiser fugle, gna-
vere og insekter. Pandaen spiser 10-20 kg bambus 
om dagen.

IUCN Rødliste status: Truet (EN)

pandaerne bliver mere og mere isolerede i kinas skove, og det 
truer artens overlevelse. Foto: Blake Lennon

Bakterier i pandaens tarm gør den i stand til at nedbryde  
bambus. Bakterier som forskere gerne vil have fingrene i. 
Foto: Chris Wieland

http://www.flickr.com/photos/blake_lennon/1752292923
http://www.flickr.com/photos/telekon/4410107220
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FotoFælden 
Fløj
 
i sidste nummer af Habitat fortalte vi, 
at Dansk Zoologisk Selskab havde tre 
fotofælder på arbejde i rumænien. 
De skulle flyttes rundt imellem land-
brugsarealer og skove i rumænien 
for at hjælpe med registreringen af 
de større pattedyr. i dette nummer af 
Habitat havde vi håbet på at kunne 
fremvise nogle flotte billeder af de 
store pelsdyr. Desværre gik arbejdet 
ikke helt som forventet. 

tekst og Foto: louise Holst Hemmingsen 
 

der blev fundet tre gode steder til fotofælderne. 
Den ene blev sat op på en pæl, omringet af et 
buskads, midt i et større sammenhængende 

landbrugsområde. Fælde nummer to blev hængt op på 
et træ på en bakketop, hvor en tæt skov grænser op 
mod et større landbrugsareal. På bakketoppen er der 
et vagtskur, hvorfra der blandt andet er blevet obser-
veret vildsvin og ulve. Den sidste placering var midt 
i et vildt skovområde tæt på en af Ceausescus gamle 
jagthytter, hvor der ofte kommer bjørne forbi.

Blitz i natten

I den første uge kom der kun lidt billeder af rådyr i 
den første fælde. Da fælden efter den anden uge 

skulle tjekkes for nye billeder, var den væk. Pist 
borte. Det var en kold forårsmorgen med rimfrost, 
der glimtede på græs og buske. Et sted i buskadset 
var der en åben plet med græs, hvor græsset var 
trykket fladt. Noget tydede på, at en fårehyrde var 
kommet om aftenen for at overnatte. Fotofælden er 
ret godt kamufleret i vegetationen, selv i dagslys, men 
om natten gør den opmærksom på sig selv. Det gør 
den ved at bruge flash, når den fotograferer de ellers 
intetanende motiver. Muligvis har hyrden selv, eller 
en af hans hunde, udløst fælden, og derefter har hyr-
den taget fælden med sig. Da fælden var placeret midt 
i et stort sammenhængende område ejet af Ingleby, er 
det højst usandsynligt, at andre end lokale fårehyrder 
skulle komme forbi og se fælden. 

 
Fodspor afslører bjørne og ulve 

I de andre fælder kom der kun billeder af mennesker 
og vegetation i den korte tid, de fik lov til at være 
opsat. Da det kun var lånte fotofælder, valgte Ingleby 
at aflevere de sidste to fælder tilbage til DZS. I stedet 
blev der brugt fodspor og transekter til at registrere 
de store pattedyr, hvor det var muligt. Både skovmår, 
grævling, vildsvin, rådyr, kronhjort, ulv og bjørn blev 
registreret i skovene ved Iedera og Siriu i det nord-
østlige Rumænien. 

varierende landskab tiltrækker fugle

Pattedyrregistreringerne var blot en lille del af 

ved størstedelen af punkterne blev der registreret sanglærker (Alauda arvensis). men hedelærken (Lullula arborea), som ses her på bille-
det, var også til stede i områder nær skov.
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biodiversitetsregistreringen på Inglebys arealer i 
Rumænien. Pilotprojektet med planlægning af bio-
diversitetsmonitering havde størst fokus på opstart 
af fuglemonitering. Ved hjælp af punkttællinger og 
transekter på marker og i skove blev der registreret 
i alt 96 forskellige arter af fugle i løbet af foråret og 
sommeren 2011. Det store antal fugle hænger sam-
men med den store variation, der ses på arealerne. 
Habitaterne varierer en hel del fra hektar til hektar.
Selvom der dyrkes intensivt landbrug på markerne, 
findes en mængde vådområder, damme, vandløb, bu-
skadser, krat og lignende, hvilket tiltrækker en stor 
variation af arter. Det er for eksempel ikke unormalt 
at se en gruppe hvide storke bag mejetærskeren i ste-
det for måger og lignende. Der er desuden flere gange 
observeret sorte storke på de landbrugsarealer, som 
ligger nær skovområder. 

Rumænien er et særdeles interessant land set med en 
makrobiologs øjne. Selvom man ved første øjekast ser 
et meget kultiveret landskab, er der meget at komme 
efter, hvis man ser ordentligt efter.

Skribenten var projektansat biolog for ingleby farms 
and forests fra marts til august 2011 og arbejder nu 
som underviser i miljøkendskab på Zanzibar adventure 
School.

det er ikke unormalt at se hvide storke på landbrugsområder i Rumænien, og sorte storke er også observeret på landbrugsarealer tæt ved 
skovområder.
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indenfor de seneste 2 år er krybskytteri på næsehorn eks-
ploderet, og hverken politi eller myndigheder er i stand til 
at hamle op med de professionelle forbrydere, der sælger 
hornene videre til asien, hvor de bruges som naturmedicin. 
men ville det hjælpe, hvis man kom gift i hornet? 

tekst: katHRine skeie

på Wildside, en safari camp i det naturskønne Waterberg Biosphere Reserve i 
Sydafrika, ånder alt fred og ro. En lille gruppe turister er netop vendt tilbage 
fra morgenens game drive (safarikørsel i åbne firhjulstrækkere), og på vej ind 

til morgenbordet snakker de ivrigt om de dyr, de har set. 

Den ene bil var så heldig at komme tæt på et hvidt næsehorn, Ceratotherium simum, 
med en lille unge, og bedst som passagererne havde travlt med at fotografere, 
dukkede et stort han-næsehorn op. Hannen var tydeligvis interesseret i hunnen og 
prøvede at komme tæt på hende, men da hun-næsehorn med unger reagerer ag-
gressivt på den slags tilnærmelser. Situationen udviklede sig hurtigt til en hidsig 
duel imellem de to kæmper, der sloges så støvet føg omkring dem, alt imens den 
forskrækkede unge forsøgte at søge dækning bag sig moders bagdel. Heldigvis fører 
sådanne kontroverser sjældent til noget alvorligt, og passagererne kunne derfor 
vende hjem til campen i højt humør over oplevelsen.
 
Men alt imens dyresnakken flyder lystigt henover omeletter og toastbrød, så finder 
en anden samtale sted imellem de ansatte på campen. Under morgenkørslen blev 
der observeret en helikopter i området uden registreringsnummer. Det er ikke første 
gang, det er sket, og betydningen kan være alvorlig. Tidligere på året førte observa-
tioner i området af såvel helikoptere, hvor registreringsnummeret var blevet fjernet, 
og uidentificerede køretøjer til, at rangerne blev organiseret i vagtpatruljer, der 
arbejdede i døgndrift. Opgaven bestod i at mandsopdække nogle dyr, der i den vilde 
natur normalt er ganske gode til at passe på sig selv, nemlig næsehornene.    

næsehornshorn bruges til “detox” 

Baggrunden for de ansattes bekymrede miner denne morgen er ganske alvorlig. 

 de tRuede kæmpeR
 Kan man reDDe næSeHorn VeD at forgifte menneSKer?

For omkring 100 år siden var det hvide næsehorn meget tæt på at uddø.  
nu trues arten igen… Foto: K. Skeie 
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en meddelelse af protester fra Csi south africa Rhino division på Rhino action day: Foto: Stefan Möhl

http://www.flickr.com/photos/kosmoseleevike/5017230658
http://www.flickr.com/photos/kosmoseleevike/5017230658
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to hvide næsehorn, en hun med unge (t.v.) og en ung, kærlighedshungrende han (t.h.) tørner sammen i entabeni safari Conservancy i sydafrika. Foto: K. Skeie 
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Krybskytteri på næsehorn er nemlig eksploderet 
inden for de sidste 2 år. I 2010 blev 333 næsehorn 
dræbt af krybskytter i Sydafrika alene (en tyve-
dobling siden 2007), og i september i år var tallet 
allerede oppe på 281. Krybskytterne skyder næsehor-
nene for hornenes skyld, og hornene sælges videre til 
Kina og Vietnam, hvor de pulveriseres eller sælges 
i små stykker som ”naturmedicin”. Forestillingen 
om at næsehornshorn virker som et potensmiddel 
er udbredt – og usand. Traditionel kinesisk medicin 
anbefaler næsehornshorn som en kur imod blandt 
andet feber og gigt.

Nogle kilder påstår, at det er nyopståede rygter om 
hornets evne til at helbrede diverse kræftsygdomme, 
der har medført den kraftige stigning i efterspørgse-
len. Det er dog mest sandsynligt, at det hovedsagelig 
er den øgede økonomiske velstand i aftagerlandene, 
der er roden til problemet. Næsehornshorn anses 

nemlig for at være et effektivt 
middel imod de symptomer, 
der associeres med et overdre-
vent indtag af fed mad, spiritus 
og stoffer. På nuværende 
tidspunkt kan et enkelt horn 
af god kvalitet sælges for helt 
op til 1,5 million kroner på 
det sorte marked. De skyhøje 
priser har også ført krimi-
nelle bander til Danmark, 
hvor der i sommer blev gjort 
op til flere forsøg på at stjæle 
næsehornshorn fra museer og 
private samlinger. Samtidig 
er Kinas voksende økonomi 
og indflydelse, ikke mindst på 
det afrikanske kontinent, en 
effektiv katalysator for den 
illegale handel.  

Hvor mange næsehorn?

Der er fem næsehornsarter i 
verden, hvoraf to lever i Afrika og tre i Asien. Af de 
tre asiatiske arter befinder de to, Sumatranæsehor-
net, Dicerorhinus sumatrensis, og Javanæsehornet, 
Rhinoceros sondaicus, sig på randen af udryddelse. 
Engang var der masser af javanæsehorn i Vietnam. 
Sidste år blev Vietnams sidste næsehorn fundet 
dødt med hornet hakket af. I Afrika lever det sorte 
næsehorn, Diceros bicornis, og det hvide næsehorn, 
Ceratotherium simum, to arter, der begge har været 
faretruende tæt på at forsvinde helt. I 1960’erne 
fandtes der omkring 100.000 sorte næsehorn i Afrika, 
men i løbet af en ganske kort årrække fik krybskyt-
teri dette tal reduceret til bare 2.400 individer. I 
1970’erne blev størstedelen af næsehornshornene 
solgt til Yemen, hvor hornet udgør skæftet i en 
ceremoniel kniv, som unge mænd modtager i forbin-
delse med et manddomsritual, når de er 14 år gamle. 
Olieboomet i denne periode gjorde, at mange flere 
mennesker i Yemen pludselig havde råd til dette sta-

tussymbol. I dag er der omtrent 4.800 sorte næsehorn 
i den vilde natur. Antallet er altså fordoblet, men 
arten forbliver sårbar.
Hvad det hvide næsehorn angår, så fremhæves arten 
ofte som en af naturbevarelsens største succeshisto-
rier. For omtrent 100 år siden var der mindre end 50 
hvide næsehorn tilbage i verden. Som et resultat af 
en massiv bevarelsesindsats er dette tal i dag oppe 
på omkring 20.000 individer, hvoraf 90 % findes i 
Sydafrika.

næseHoRnsHoRn anses FoR at 
væRe et eFFektivt middel imod 
mange aF de symptomeR, deR  
assoCieRes med et oveRdRevent 
indtage aF Fed mad, spiRitus og 
stoFFeR.

I Sydafrika er situationen kritisk, og den ukontrolle-
rede nedslagtning af de tykhudede kæmper betragtes 
af mange som en undtagelsestilstand, eller ligefrem 
som en krig. Det er en krig imod verdensomspæn-
dende forbrydersyndikater, der blandt andet finansie-
rer det topprofessionelle udstyr, som krybskytterne 
benytter sig af, heriblandt små, lette fly, helikoptere, 
effektive våben og natkikkerter. Meget tyder på, at 
handelen med næsehornshorn yderligere er forbundet 
til en række andre illegale aktiviteter såsom menne-
skesmugling, våbensmugling, illegalt guld og elfen-
ben. Ifølge en talsmand fra CITES, er det den mest 
organiserede og sofistikerede form for kriminalitet, 
konventionen har stået overfor til dato. Indenfor Syd-
afrikas grænser er de ressourcer, der er til rådighed 
for at holde krybskytter og smuglere i skak, alt for 
knappe. En officer fra Interpol, der også arbejder 
på sagen, udtaler, at medmindre politiet i Kina og 
Vietnam, samt i transitlandene Thailand og Malaysia, 
vil indgå i en koordineret og effektiv indsats internt i 
deres egne lande, så forbliver håbet om reelle gen-
nembrud fjerne.

en næsehornsunge sover trygt i eftermiddagssolen. den aner ikke, at dens lille horn allerede er 
en formue værd på det sorte marked. Foto: K. Skeie 
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Hvad nu, hvis hornet var giftigt?

Alt imens de ansatte i Sydafrikas nationalparker 
vrider hænderne i fortvivlelse over fundet af endnu et 
dødt og lemlæstet næsehorn, hvis horn snart vil blive 
revet fint på et rivejern, blandet op med vand og der-
efter drukket af en håbefuld kineser, så er der nogen, 
der har fået en helt ny ide. På et møde i september 
foreslog en talskvinde fra The Rhino Rescue Trust, at 
man injicerer gift i næsehornenes horn. Den gift, der 
er tale om, er udviklet af en dyrlæge på et løve- og 
næsehornsreservat ved Johannesborg i Sydafrika. Det 
oprindelige formål med denne kemiske cocktail var 
at beskytte dyrene imod nogle af de mange parasit-
ter, der lever på næsehornenes hud. Nu viser det 
sig imidlertid, at blandingen, udover at være yderst 
gavnlig for næsehornet, også er voldsomt giftig for 
mennesker. Indtagelse af bare ganske små mængder 
forgiftet næsehornshorn vil medføre symptomer, 
der omfatter voldsom kvalme, opkastning, krampe-
trækninger og forstyrrelser af centralnervesystemet. 
Giften er dog ikke dødelig. 
 

FøRst eR deR natuRligvis de
etiske oveRvejelseR i FoRBindelse 
med at anvende giFt. eR det
uet isk at udsætte – i pRinCippet
uvidende – menneskeR FoR en
FoRgiFtning?
 
Når giften sprøjtes ind i hornet, ledsages den af et 
kraftigt pink farvestof. Farven kan ikke ses udefra, 
men lyser op ved røntgenscanning, hvilket kan vise 
sig at være en hjælp i forsøget på at konfiskere il-
legale horn, når de smugles igennem lufthavnene.  
Jamen, hvad venter man så på?! Jo, selvom giften kan 
lyde som den perfekte løsning på et ellers næsten 
uløseligt og meget kritisk problem, så er det allige-
vel ikke helt så ligetil. Først er der naturligvis de 
etiske overvejelser i forbindelse med at anvende gift. 

Om det er uetisk at udsætte, i princippet uvidende, 
mennesker for en forgiftning? Nej, nej, det er ikke 
det, debatten handler om. Førend man vil godkende 
anvendelsen af giften, vil man være 100 % sikker på, 
at den ikke på nogen måde er skadelig for næsehor-
nene - eller for andre dyr, for eksempel oksehakkerne, 
der lever af parasitter og sårrester på næsehornenes 
hud. Og så er der desværre også et andet meget stort 
”men”: Da en talsmand for Sydafrikas største natio-
nalpark, Krüger Nationalpark, blev spurgt om, hvad 
han mente om ideen, sagde han: ”Denne strategi vil 
aldrig kunne hjælpe os med at stoppe krybskytteriet. 

Vi har alt for mange næsehorn, det vil være umuligt 
at indfange dem. Men jeg tror, det kunne være godt 
for dem, der ejer nogle få næsehorn”. Håbet er derfor, 
såfremt giften bliver godkendt, at tilstedeværelsen 
af selv relativt få forgiftede horn på det asiatiske 
marked vil være nok til at starte rygter om risikoen 
for ubehagelige bivirkninger, og at dette vil hjælpe til 
med at sænke efterspørgslen. 
 
 
Kilder: time magazine, June 2011, SWara, oct-Dec. 2011,  
www.allafrica.com, www.scientificamerican.com

næsehorn har eksisteret på jorden i mange millioner af år, og det virker derfor næsten ironisk, at deres horn har ry for at kunne kurere 
moderne livsstilssygdomme. Foto: K. Skeie
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Henry Brink og Kirsten Skinner star-
tede Selous [sé:lu] løveprojekt i 2006 
i det sydlige tanzania med det formål 
at beskytte og overvåge løvebestan-
den i Selous game reserve. Her for-
tæller de om baggrunden for deres 
studier, metoder og resultater. DZS 
finder projektet særdeles interessant 
og støtter det med fotofælder, der for-
håbentlig kan bidrage med oplysnin-
ger om forekomsten af løver og deres 
byttedyr.  

tekst og Foto: HenRy BRink og kiRsten skinneR 
oveRsættelse: elmeR topp-jøRgensen

selous Game Reserve i det sydlige Tanzania er 
Afrikas største fredede område og huser ver-
dens største løvebestand (estimeret til 4.300 

individer; usikkerhed 1.700-6.900). 6 % af Selous 
er forbeholdt fototurisme, mens løverne i resten 
af området er under pres fra trofæjagt. Områdets 
løvebestand trues endvidere af en øget menneskelig 
aktivitet i de omkringliggende områder som er med 
til at isolere bestanden. DZS udlåner fotofælder til 
projektet, der blandt andet skal måle potentielle byt-
tedyrs forekomst inden for de enkelte territorier.
 
Løvebestande er svære at sætte præcise tal på. I 

løveR i aFRikas støRste  
FRedede omRåde

kort over undersøgelsesområdet i selous game reserve, tanzania
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løbet af de seneste årtier er der sket en drastisk re-
duktion i antallet af løver, og det vurderes, at 30-50 % 
er forsvundet de sidste to årtier. Det mest realistiske 
estimat for hvor mange fritlevende løver der findes i 
naturen i dag ligger mellem 23.000-39.000 individer; 
hvoraf 25-50 % findes i Tanzania.

En effektiv forvaltning og beskyttelse af udnyttede 
arter og økosystemer kræver regelmæssig  
overvågning af bestandenes størrelse. Det er i den 
sammenhæng vigtigt, at man anvender metoder, der 
giver en pålidelige vurdering af, hvor mange løver der 
er, og på den baggrund har mulighed for at afdække 
ændringer i bestandens størrelse og udbredelse. 
Dette er særligt vigtigt, når man forvalter udnyttede 
arter som løverne i Selous. Formålet med Selous 
Løve Projekt er løbende at levere pålidelige estimater 
af løvebestandens størrelse til brug i forvaltningen 
af områdets løver, der er under pres fra trofæjagt, 
en voksende befolkning og øget isolering fra andre 
naturområder.

studie område

Selous Game Reserve i Tanzania er med 47.500km2  
Afrikas største beskyttede område, lidt større end 
Danmark. Fokusområdet for vores studier var i det 
nordlige Matambwe-område, som er udlagt til fototu-
risme. Et område på ca. 800 km2.

undersøgelsesmetoder

Radiosendere og identificering af individer var de 
primære metoder til undersøgelser af løverne i 
Matambwe-området i Selous. 

To voksne hunløver fra to forskellige grupper (Ma-
tambwe pride og Marsh Prid e) blev udstyret med 
radiosendere (VHF) i oktober 2007. En hun fra “the 
Old Airstrip pride” fik GPS-sender på fra februar 
til august 2008. En GPS-sender har den fordel (ift. 
en simpel VHF-sender), at den konstant sender 
meldinger om løvens position fra den bliver sat på 

til batteriet løber tør. VHF-sendere kræver, at man 
lokaliserer løverne ud fra bib-lyde, som lyder højest, 
når antennen peger direkte mod løven. Det kræver 
altså øjenkontakt med gruppen for at få dens position. 
Sidstnævnte metode kan dog også have sine fordele, 
da det giver mulighed for at følge ændringer i grup-
pens sammensætning, f. eks. om hunnerne splitter op 
i mindre grupper, samt hvilke hanner der hører til de 
enkelte grupper mm. 

Kombinationen af de to metoder gav os derfor de 
bedst mulige data til at undersøge løvebestanden. 

Vi fik de første data fra regntiden. En tid hvor det er 
yderst besværligt at finde løverne trods den gamle 
Land Rovers gennemtestede teknologi. 

For at skelne de enkelte individer fra hinanden ser 
man på mønstre i knurhårspletter, ar i ansigt og på 
ører, manglende tænder, beskadiget tunge, hale, mm. 
En skematiseret tegning med billede laves til karto-
tekkort som medbringes i felten (se billede).

Vi besøgte flere trofæjagt-områder i den sydlige del 
af reservatet. Her var løverne, ikke overraskende,  

kartotekskort til identificering af løver.
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mere sky. For at lokalisere løverne måtte vi 
opfinde alternative metoder, hvor vi brugte 
afspilning af kald fra bøffelkalve til at lokke 
løver frem.
 
Resultater

Fra september 2007 til juli 2009 havde vi 
ikke mindre end 2.079 observationer af 162 
forskellige individer i Matambwe-området. 
I projektområdet fandt vi 112 forskellige 
individer, hvilket giver en tæthed på 0,14 
løver per km2, eller 1 løve per 7 km2.  I løbet 
af observationsperioden er individer døde, 
blevet født og andre er vandret ind og ud af 
projektområdet, men tætheden var konstant 
omkring 0,14 per km2.  Sammenlignet med 
tætheder i andre områder, repræsenterer 
Matambwe-bestanden en sund løvebestand 
med tætheder lige over tætheden i Serengeti 
(0,12 per km2), men meget lavere end den hø-
jeste tæthed registreret i Øsatafrika; på 0,24 
løver per km2  der er observeret i Ngorongoro 
Krateret i Tanzania. 

Baseret på forsøg med fremlokning af løver i 
trofæjagt-områderne vurderer vi, at tætheden 
varierer fra 0,02 til 0,10 per km2, og at den 
totale løvebestand i Selous er omkring 4.300 
individer. Tages usikkerheder ved undersøgel-
sen i betragtning vil størrelsen sandsynligvis 
ligge mellem 1.700 – 6.900 individer.

I løbet af projektperioden forsvandt to ud af tre 
mærkede hunner fra projektområdet, der grænser op 
til landsbyer nord-vest for reservatet. I begge tilfælde 
var der tale om hunner, som ikke havde deres terri-
torium i fototurisme-området, og radiosenderne blev 
senere fundet i landsbyer lige uden for reservatet.

Fremtidige undersøgelser

I juli 2011 vendte vi tilbage til Selous Game Reserve 

for at fortsætte overvågningen af den vigtige løvebe-
stand. Vi er spændt på at se, hvordan det er gået de 
forskellige grupper i de to år, vi har været væk. 
Vi vil også evaluere alternative undersøgelsesmeto-
der og deres anvendelse til bestandsvurderinger, bl.a. 
Call-ups, undersøgelser af spor langs transekter samt 
DZS’s kamerafælder. Vi håber, at disse metoder er 
brugbare i jagtområder i Selous, hvor det kan være 
svært at se løverne. 

Jagtområder i Selous udgør 94 % af det samlede 

areal, og løver er et eftertragtet trofæ. Derfor er det 
vigtigt for den fremtidige overvågning og forvaltning 
af løvebestanden at finde frem til nogle metoder, der 
virker effektivt til at undersøge de sky løver i de store 
jagtområder i Afrikas største naturreservat.

man kan læse mere om projektet på www.selouslions.
org  (på engelsk). læs også om DZS’s løve projekt i 
Kenya, http://www.mnlp.org (også på engelsk)

kirsten skinner og Henry Brink monterer sender på hunløve.
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RejseBRev:  
løveR i tanzania
på bare én safari ser vi en flok løvin-
der jage en bøffel, et kælent løvepar 
samt en løveflok tygge sig igennem 
en netop nedlagt gnu i skumringen. 
Vi overnatter i telt midt på savannen, 
uden riffel men med løver i nærhe-
den. Så sandelig en vild oplevelse!
 

tekst og Foto: anne-sopHie delBanCo

Student. Og hvad nu? Sådan tænkte jeg i sommeren 
2009. Valget blev Afrika. Efter et 4 måneders ophold 
i Tanzania som frivillig lærer på en landsbyskole - en 
uforglemmelig, men også tankevækkende oplevelse - 
tog vi på safari på den afrikanske savanne.

løvernes konge

Da vi ankommer til Serengeti virker national parken 
tør og gold, men snart udbryder vores chauffør: 
”Simba” (swahili for løve). Vi spejder ud over hori-
sonten, men kan ikke se nogen løve. Da vi nærmer os 
kan vi se, at der ligger en ung hanløve på ryggen med 
benene i vejret og daser i skygge på en klippe, som i 
Løvernes Konge. Som han ligger dér, lige ved siden 
af os, ligner han mest af alt en stor kat, man har lyst 
til at hoppe ud at kæle med. Vi bliver dog i bilen og 
minder hinanden om, at han jo er en af verdens store 
jægere. Resten af dagen ser vi gnuer, giraffer og en 
leopard med unger. Og da vi slår telt op for natten, 
er vi udmattede og falder hurtigt i søvn til lyden af 
brølende løver.

afsted uden riffel

Vi står friske og veloplagte op til morgenmaden som 
står klar på (klap)bordet. Chaufføren viser os fodspor 
fra løver, der har været i lejren i løbet af natten. Lidt 
skræmmende at der kun har været en teltdug mellem 

os og nogle meget store kløer. Men det bliver mere 
skræmmende, da vores chauffør, en sjov og en virke-
lig god guide, fortæller os, at han er kommet afsted 
uden en riffel! Undskyld, det vil sige at vi har ligget 
og sovet i et telt uden riffel, når der har været løver 
lige udenfor? Lige dér kunne jeg godt have ønsket mig 
hjem til vinterkolde Danmark. Vi kører videre gennem 
Serengeti, og vi spotter et løvepar, der krydser vejen 
foran os. Chaufføren fortæller, at de er alene, fordi 
det er parringssæson. Men alt parret foretager sig, 
mens vi tålmodigt ser på, er at kredse om hinanden, 
slås, snuse til hinanden og brøle – alt sammen en del 
af deres parringsritual. Desværre må vi opgive at 
vente på parring – løverne vil have privatliv!

action på savannen

Endelig ankommer vi til Ngorongoro national park. 
Her bliver vi budt velkommen af en kæmpe hanele-
fant, der styrer direkte mod bilen, så den lille safa-
ribil får lov til at bevise sit værd ud i accelerations 
kunst. Men Ngorongoro byder på mere action. Tæt 
ved vejen ligger en løveflok og spiser en netop nedlagt 
gnu. Lyden af deres tænder, når de bryder igennem 
knoglerne, får hårene til at rejse sig. Løverne ænser 
os ikke. På sidelinjen ligger et par hyæner og håber 
på rester, men deres chancer er små mod den store 
løveflok. 

Vi oplever desværre også en lidt-for-tæt-på-oplevelse 
af naturens orden. I vejkanten sidder en løveunge, 

hvis hofte er forvredet, så smerten ikke er til at 
tage fejl af. Den er udsultet og kigger på os med 
store bedende øjne. Jeg glemmer aldrig den følelse. 
Jeg tudbrølede - ligesom alle andre. Løveungen var 
sandsynligvis blevet angrebet af en fremmed voksen 
hanløve og døende. 

Hjemme igen. Da de mange fantastiske oplevelser er 
fordøjet, er jeg ikke længere i tvivl - det er biologistu-
diet, jeg skal vælge.

løvinden viser tænder for at markere sig over for hannen på den 
anden side af vejen, som en del af parringsspillet.

som Han liggeR déR, lige ved siden aF os, ligneR Han mest aF alt en 
stoR kat, man HaR lyst til at Hoppe ud at kæle med. vi BliveR dog i 
Bilen  og mindeR  Hinanden om, at Han jo eR aFveRdens stoRe jægeR. 
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HAVETS PLANTER –  
FORUDSÆTNINGEN FOR 
LIVET I HAVET
TEKST OG FOTO: DENNIS LISBJERG

På landjorden starter økosystemernes energiop-
tagelse med planternes fotosyntese. Her bliver 
sollys via fotosyntesen lavet til sukkerstoffer i 

planternes blade. Bladene bliver spist af dyr, og dy-
rene bliver spist af andre dyr osv. Fødekæden opret-
holdes af den konstante tilførsel af solens energi.

På samme måde drives havenes økosystemer af 
planteplankton, tang og planter.  Men til forskel fra 
landjorden har vi ikke samme mulighed for at se de 
forskellige landskaber, som findes ude i havene. Der 
findes fx både ålegræsenge og tangskove – og store 
områder med ”ørken”, hvor der ikke vokser planter 
på bunden. Ålegræs er en ”rigtig” plante – ligesom 
dem på land. Og den sidder fast i havbunden med 
sine rødder. Tang (makroalger) er anderledes bygget 
op. De sidder fast på sten eller andet hårdt underlag 
og bruger andre stoffer til at omsætte sollys. Derfor 
er det røde makroalger, som kan leve dybest i havet, 
hvor mindst lys når ned.

Vi har som beboere på landjorden en erkendelse af, at 
vi påvirker og ødelægger økosystemerne. I havet ved 
vi, at overfiskeri er et problem. I artiklen Goplerne 
kommer …! (Habitat #2, december 2010) var fokus på 
nye arter i vandfasen (pelagiet) på grund af fiskeriet. 
Men hvad med resten af havets økosystemer? – selv 
for biologer er der begrænset viden om den udvikling 
som finder sted. Dog er der en stigende erkendelse 
af, at vi har stor påvirkning på havets habitater.  På 
mange fronter. 

Ålegræsenge er i vores farvande gået kraftig tilbage. 
De fungerer som opvækstområde for fisk, og en lang 
række andre dyr bor i disse områder. En sygdom og 
senere tilførsel af næringsstoffer fra byspildevand 

og landbrug har gjort det umuligt for ålegræsset at 
komme tilbage til den udbredelse, som det havde for 
ca. 100 år siden.  Også i tropiske egne er områder 
dækket med havgræsenge gået tilbage gennem 
de sidste 60-70 år – og det går lige så hurtig (eller 
hurtigere) end fældningen af regnskovene på land! 
Havgræsenge er vigtige for fx havskildpadder og sø-
køer. I det vestlige Australien findes verdens største 
havgræseng på ca 4.500 km2, og området har den 
højeste diversitet, med 26 forskellige arter, hvoraf 
nogle er kraftig truet af udryddelse. Globalt set er det 
menneskelige aktiviteter som fx udgravning, havne-
anlæg, industri og bebyggelse langs kysterne, som 
udgør de største trusler. 30% af de kendte havgræs-
områder er forsvundet.
Tilbagegang i odderbestande og store rovfisk giver 
tilbagegang i makroalger. Det kan umiddelbart lyde 
mærkeligt med en sådan sammenhæng. Men oddere 
og rovfisk spiser søpindsvin, og søpindsvin spiser 
makroalger. Hvis ikke odderne og fiskene sørger 
for at holde bestanden af søpindsvin nede, formerer 
søpindsvin sig og bliver en plage, der raserer store 
områder for al bevoksning. Det er sket over hele 
kloden: I Stillehavet langs den japanske og amerikan-
ske vestkyst, og i Atlanten både på den amerikanske 
og europæiske side. I 1970’erne blev store områder ud 
for den nordnorske og russiske kyst græsset helt ned, 
og store dele af disse områder er stadig uden bevoks-
ning. Det er som om at økosystemet har rykket sig og 
befinder sig i en ny tilstand og ikke af sig selv hurtigt 
forsøger at vende tilbage til den oprindelige.

Ny bog om havets planter på dansk

Ovenstående emner er også behandlet i en ny bog, 
der er netop udkommet med titlen Havets planter - på 
oplevelse i en ukendt verden. Det er en flot og velskre-
vet bog, der dog har en høj ambition om at dække 
”alt” – fra evolution, globale geografisk udbredelses-
mønstre, danske forhold, arter, økologi, fysiologi, 
kommercielle brug, til madlavning, osv. I kraft af den 
viden, som forfatterne besidder (alle forskere med 
mange års erfaring indenfor havforskning), lykkedes 

det også. Men da hvert delområde kan fylde en bog i 
sig selv, kan det ikke undgås, at der skæres hjørner, 
og det til tider bliver lidt for indforstået eller overfla-
disk læsning. 

Men skulle du have lyst til at vide om mere om 
fundamentet for livet i havet - planterne og makroal-
gerne, så er bogen et godt sted at starte. Hvis du vil 
vide mere om specifikke arter, som du fx ser på en 
snorkle- eller dykkertur, så er det ikke i denne.

HAVETS PLANTER 
- PÅ OPLEVELSE I EN UKENDT VERDEN

Redigeret af Peter Bondo Christensen & Signe Høgs-
lund. Med bidrag af Dorte Krause-Jensen, Anne Lise 
Middelboe, Birgit Olesen & Kaj Sand-Jensen

Vejledende udsalgspris: 249.95,- 

188 s., indbundet ISBN 978 87 7934 613 0
Udkom 29. september 2011 på Aarhus Universitetsforlag
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Øverst: Havgræs i Middelhavet, nederst: havskildpadde (Eretmochelys imbricata) i Rødehavet,  til højre: ålegræseng (Zostera marina) fra Roskilde fjord.
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NYT FRA 
DZS!
BLIV MEDLEM AF DZS I DAG!
Vil du være med til at støtte vores arbejde for beva-
relsen af verdens vilde dyr og deres levesteder? Som 
medlem gør du netop dét. Du får derudover besked, 
så snart næste nummer af Habitat udkommer, og du 
vil blive inviteret til vores arrangementer. 

Du kan vælge mellem to medlemskabstyper: 

Fagmedlemskab og Støttemedlemskab. 

Som fagmedlem har du en baggrund eller viden inden 
for vilde dyr, naturbevarelse o.l., mens støttemedlem-
mer blot ønsker at støtte op om selskabets arbejde.

Derudover kan du vælge mellem to  
kontingenttyper: 

Almindelig (100kr/år) og PLUS (250kr/år eller der-
over). Kontingentet kan indbetales enten med kort 
(via PayPal, se hjemmesiden) eller på vores konto i:
   
Danske Bank (Regnr. 3123 Kontonr. 3123241312).

Du melder dig let ind her:
www.zoologiskselskab.dk/bliv-medlem

Find os også på Facebook: 
http://www.facebook.com/
groups/7720519962

postkort, nøglering eller magnet mm. Fotografen vil 
naturligvis også her blive krediteret. Hermed er vin-
derbillederne med til at sprede budskabet om Dansk 
Zoologisk Selskabs eksistens blandt danskerne.

GAVE-IDÉ
Vil du gerne give en personlig gave, med både hjertet 
og hjernen? Så giv et medlemskab til Dansk Zoologisk 
Selskab. Et almindeligt kontingent for medlems-
skabet koster 100kr pr. år, og du kan frit vælge, hvor 
mange års medlemskab gavebeviset skal gælde for. 

Indsæt det fulde beløb
(antal års medlemskab X 100,-) + 20,- i gebyr på Reg.
nr. 3123 Kontonr. 3123241312. Husk at no-
tere dit navn samt ”gavebevis” i tekstfeltet ved 
overførselen.

Send derefter en mail til info@zoologiskselskab.dk 
med oplysning om modtagers navn samt hvilken 
adresse gavebeviset skal sendes til.

EFTERLYSNING
Er du studerende og har lyst til at lav et projekt? Så 
har du mulighed for at lade dig inspirere af medlem-
mer fra Dansk Zoologisk Selskab.

Vi har flere ideer til projekter under fremmede 
himmelstrøg, men er også vældig interesseret i at få 
undersøgt tungmetaller – specielt kobber – i rådyr (og 
evt. andre pattedyr) i det danske landskab.

I de sidste 10 år er udledningen af kobber til omgivel-
serne steget kraftig. Og der er brug for mere viden 
om kobbers indvirkning på organismer og skæbne 
i miljøet. Er du øko-tox eller fysiologi-interesseret, 
kunne dette være et emne for dig.

Skriv til dl@zoologiskselskab.dk eller  
ring 27 20 33 45, hvis du vil vide mere

HAR DU EN VILD HISTORIE?
Så få den med i næste nummer af HABITAT!
Historierne skal handle om dyr, naturoplevelser eller 
-bevarelse og må max fylde 1500 ord, men gerne 
mindre. Temaet for næste nummer er “Arktis”, så hvis 
du har en historie om netop dét, så vil vi meget gerne 
have den. 

Send os din idé, udkast eller færdige artikel, og vi 
giver gerne feedback. Næste nummer (#5) udkommer 
til juni 2012. Din artikel og billeder skal være os i 
hænde senest 20/4 2012, men meget gerne før.
Send det til red@zoologiskselskab.dk.

FOTOKONKURRENCE!
For første gang nogensinde afholder DZS en fotokon-
kurrence, som vi forventer vil blive et fast indlæg 
i kommende numre af Habitat. I denne indledende 
omgang er temaet simpelt ”Bedste wildlife fotos”.

Har du flair for at fotografere vilde dyr i deres 
naturlige omgivelser, så send os dine bedste skud 
med en kort beskrivende tekst (max 50 ord) og med 
info om arten, det præcise sted, hvor fotografiet 
blev taget, samt dit fulde navn. Det skal sendes til 
red@zoologiskselskab.dk inden 1. april 2012 – og 
det er ikke en aprilsnar! Redaktionen vil dernæst 
vurdere de indkomne fotos. Vi vil lægge vægt på 
både billedets kvalitet, komposition, belysning, samt 
sværhedsgraden, med hvilken det har krævet at tage 
billedet, f.eks. artens eller adfærdens/interaktionens 
sjældenhed. Vinderne får besked i næste nummer af 
Habitat, der udkommer juni 2012, hvori billederne for 
1., 2. og 3. pladsen bliver publiceret, selvfølgelig med 
fuld kreditering til fotografen.

Præmien for 1. og 2. pladsen er, at de pågældende 
fotos bliver trykt på vores gadgets – det kan være 

http://www.facebook.com/groups/7720519962
http://www.facebook.com/groups/7720519962



