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SPECIECIDE?!
- UDSLETTELSE AF EN INTELLIGENT ART

Af Ditte Dahl Lisbjerg

Hvor mange er klar over, at der her på Jorden allerede findes andre intelligente
væsner? Én af disse er endog muligvis os mennesker overlegen i forhold til følelser - og i hvert fald i har de en langt bedre hukommelse. Denne jordiske intelligens
kan vise empati og har et komplekst sprog. Den kan sørge, kontemplere og både
tilgive og hævne. Alt for få ved dog, at vi - mennesker - er i fuld gang med at udslette denne art: elefanten!
Da den amerikanske feltbiolog, Andrea Turkalo, flygtede fra forskningsstationen
i den Centralafrikanske Republik, hvor hun har studeret elefanternes sporg og
sociale liv i mere end 20 år, er det fordi, der udspiller sig en overset krig. En krig
hvor den ene side er udstyret med helikopter, gift og AK47, mens den anden side
kun har få og pauvert udstyrede rangere imellem sig og sine banemænd. Andrea
Turkalo har holdt stand imod krybskytterne i flere år, men måtte altså for nyligt
give efter og flygte over hals og hoved - og efterlade sit livsværk og de elefanter
hvis fremtid hun brænder for.
ELFENBEN I BILLARDKUGLER
Elfenbenskrigen raser, fordi prisen på elefanternes stødtænder er steget voldsomt.
Prisen er steget med 1.500 % på gaden i Bejing siden 2008. Efterspørgslen er
vokset som følge af den økonomiske fremgang i bl.a. Kina, og netop Kina er det
land, som anses for at være største aftager af elfenben. Mindre omtalt er det dog,
at det er USA, der indtager andenpladsen på listen over aftagere af elfenben - som
dér bl.a. bruges til billardkugler og tangenter til pianoer.
At mennesket udrydder arter er ikke nogen nyhed; det er den kedelige dagligdag,
og kun enkelte karismatiske arter kan trække store overskrifter. Alligevel er der
grund til at give plads til lidt ekstra moralske skrupler, når der er tale om udryddelsen af de få intelligente arter, som vi deler Jorden med: elefanterne.
FORÆLDRELØSE ELEFANTER
De, der har studeret elefanterne, er ikke i tvivl. Elefanter er både intelligente og
følsomme skabninger. Jeg havde den fornøjelse at besøge elefantbørnehjemmet
i Nairobi for ikke så længe siden. Dér tager man sig af forældreløse elefanter,
opfostrer dem og sætter dem fri.
Med det tiltagende krybskytteri er der mange forældreløse elefanter på børne-
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hjemmet, og en lille skare af passere tager sig af dem dag og nat. Nogle af de
små kommer ind er så traumatiserede af de oplevelser, de har haft, og sørger
så intenst, at de simplethen kan miste lysten til livet og dø af sorg. Når der er
behov for særlig omsorg, har man et tæppe, som lægges på den triste elefant,
og denne modtager så alles - både dyrepassernes og de andre elefanters særlige opmærksomhed.
TILBAGE TIL NATUREN
De, der finder trøst i selskabet med dyrepasserne og de andre elefanter på børnehjemmet, og kommer sig over tabet af deres mor, vil senere skulle igennem et udslusningsprogram, der løber over flere år. Når elefanterne er store nok, bliver de
taget til stationen i Tsavo Nationalparken i Kenya. Her bliver de gradvist bliver
introduceret til livet i den vilde natur igen. Den process varetages ikke kun af de
hælpsomme mennesker i projektet, men også de vildtlevende elefanter tager del
i reintroduktionen til de naturlige omgivelser.
VILDE ELEFANTER LÆRER DE SMÅ OM LIVET I NATUREN
Vilde elefanter kommer forbi og tager forældreløse elefanter med på tur i naturen
i Tsavo og lærer dem om livet dér. De unge elefanter bliver dog i starten bragt tilbage igen til deres passere. Med tiden bliver elefanterne helt integrerede i de vilde
flokke. De lærer at begå sig og ikke omgås mennesker, som de plejer. Modsat
mange andre arter, der efter at være opvokset blandt mennesker, ikke kan finde
ud af at skelne mellem mennesker, de kender og ikke kender - kan elefanterne
finde sig helt til rette i deres naturlige omgivelser.
Dog glemmer de heller ikke, at de har været på børnehjem og har fået hjælp. Sårede elefanter er blevet eskorteret af tidligere forældreløse elefanter, der nu lever
vildt i naturen, tilbage udslusningsstationen for at få behandling af dyrlægerne dér.
ORGANISERET KRIMINALITET
Udenfor de beskyttede områder ved elefanterne udmærket, at de er jagede, og
i Chad har man observeret, at elefanterne trækker sig væk fra de områder, hvor
de er udsatte for krybskytteri.
I år 2000 kunne man stadig observere, at elefanterne i Tsavo var mere nervøse
end deres artsfælder, der ikke var udsatte for krybskytteri.

4 Habitat

UDGAVE 7 / JUN 2013

Sagen er, at elefanterne ikke længere har mange steder at føle sig sikre. Krybskytteriet på dem og deres eftertragtede elfenben er nået et hidtil uset niveau af
organisering. Bagmændene er ikke længere blot korrupte politikere, embedsmænd
og lokale forretningsmænd. Idet profitten er tårnhøj og risikoen næsten forsvindende lav, er elfenben blevet en lukrativ indtægtskilde for kriminelle organisationer.
ELFENBEN FINANSIERER KRIG
Da Hillary Clinton for nylig talte til en forsamling om elefantkrisen, nævnte hun,
at der er stærke indikationer af, at den somaliske al-Shabaab organisation (den
der for nylig udførte en nøje planlagt terrorhandling i Nairobis Westgate indkøbscenter) i høj grad finansieres af indtægter fra elfenben. Også Somalias frygtede
Janjaweed milits og Joseph Konys Lord’s Resistance Army menes at have væsentlige indtægter fra elfenben.
I Kenya trænger somaliske bander ind og begår krybskytteriet; i andre situationer
er de kriminelle organisationer blot aftagere af elfenben, mens det er lokale unge
mænd, som står for at udføre den ulovlige jagt efter elfenben. Risikoen for at blive
taget af myndighederne er omtrent lige så lav som straffen - hvis man bliver dømt.
Kun for nylig er straffen i Kenya sat op til noget, der ikke helt er bagatelagtigt og
i Tanzania har ministeren offentligt for naturrasourcer udtalt, at krybskytter kan
skydes på stedet.
ELEFANTER, TURITSTER OG ØKONOMI
Kampen for bevarelse af elefanter har mange sider. Elefanter er sammen med en
håndfuld andre arter et vigtigt trækplaster for turismen, og turisme er en vigtig
indtægtskilde for lande som  f.eks. i Kenya og Tanzania. I Kenya er næsten ½ million mennesker direkte beskæftiget med turisme.
Elefanter er vigtige for indtjeningen i samfundet, og de er endnu mere vigtige for
naturen, da de spiller en væsentlig rolle i vedligeholdelse af savanne-økosystemet.
De vælter træer og rydder områder, så andre græssende arter kan komme til. De
spreder frø og sår næste generation af træer. De gamle matriarker husker, hvor
flokken kan finde vand i tørre perioder, og det vand, hun graver frem, kommer
også mange andre arter til gode.
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GIV ET MEDLEMSKAB
Vil du gerne give en personlig gave, med både hjertet og hjernen?
Så giv et medlemskab til Dansk Zoologisk Selskab
- og hjælp dermed en ven med at hjælpe os i vores arbejde
for bevarelsen af vilde dyr og deres levesteder.

Et almindeligt medlemskontingent koster 100 kr/år, et PLUS-medlemskab 250 kr/år (eller valgfrit
derover). Du kan frit vælge, hvilken kontingenttype og hvor mange års medlemskab gavebeviset
skal gælde for.
Indsæt det fulde beløb + 20,- i forsendelsesgebyr på Reg. nr. 3123 Kontonr. 3123241312. Husk
at notere dit fulde navn samt ”gavebevis” i tekstfeltet ved overførslen.
Send derefter en mail til info@dzs.dk med oplysning om modtagers navn samt hvilken adresse
gavebeviset skal sendes til - adressen kan både være direkte til modtageren eller til dig selv, hvis
du gerne vil give det personligt. Når beløbet er gået ind på vores konto, sender vi straks gavebeviset afsted.

God fornøjelse
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EU
HANDLER
MED
ELFENBEN
Tekst: Kathrine Skeie
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 Illegalt elfenben: Disse stødtænder fra Zimbabwe er blevet konfiskeret og ligger nu i kælderen hos Naturstyrelsen.
Også i Danmark destrueres ulovligt elfenben, hvis det da ikke bruges til undervisning Foto: Kathrine Skeie.

EKSPERTINTERVIEW
Da USA i september offentliggjorde en plan om at
destruere seks tons elfenben, var det ment som et
opråb til verden: Elfenbenskrigen raser på ny, og
Afrikas ikoniske kæmper trues af udryddelse. I EU
er det tilladt at handle med gammelt elfenben, men
handelen kan være svær at kontrollere.
Niels K. Nielsen, biolog og sagsbehandler i Naturstyrelsen, er ekspert i CITES-konventionen, der har
til formål at begrænse handel med truede dyrearter,
og han kan bekræfte, at handel med elfenben er et
stort problem.
”Lige nu mener man, at omkring 100 elefanter mister livet til krybskytter i Afrika hver dag, og det er
meget, når der kun er lidt over 400.000 tilbage,”
fortæller Niels K. Nielsen.
Siden 2011 er krybskytteriet nærmest eksploderet.
Geografisk er problemet størst i Vest-, Central- og
Østafrika, men eksperter frygter, at det er ved at

brede sig til bestande i det sydlige Afrika, som man
tidligere regnede for ’sikre’. Udviklingen tilskrives
hovedsagelig den stigende økonomiske velstand i
de primære aftagerlande, herunder Kina, Thailand
og Vietnam. Men der er også et marked i USA, navnlig i større byer som New York og San Fransisco.
”Og,” siger Niels K. Nielsen, ”så er der noget i EU,
men vi ved ikke så meget om, hvor meget det er.”
I EU er det tilladt at handle med gammelt elfenben,
hvis man har et CITES-certifikat, men Niels K. Nielsen
forklarer, at ordningen kan misbruges:
”Problemet er, at det kan være svært at skelne gammelt elfenben fra nyt, og på den måde opstår der en
mulighed for at hvidvaske nyt elfenben. Det er nok
ikke et stort problem i Danmark, men det kan være
det andre steder.” Naturstyrelsen har ikke adgang
til udstyr, der kan bruges til at aldersbestemme
elfenben. Tilladelser beror på en skønsmæssig
vurdering af ansøgerens oplysninger og dokumentation. Niels K. Nielsen siger:
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horn livet som følge af krybskytteri. Det er ti gange
så mange som i hele 2007, og tallet stiger støt. Til
sammenligning mister Afrika i øjeblikket et sted imellem 35.000 og 38.000 elefanter om året ud af en
samlet bestand på cirka 420.000. På spørgsmålet
om, hvorfor Naturstyrelsen ikke også forbyder handel med elfenben, svarer Niels K. Nielsen, at beslutningen om at forbyde handel med næsehornshorn
ikke blev truffet i Naturstyrelsen, men i EU.
”At forbyde handel med elfenben er nok ikke noget,
Naturstyrelsen vil gå ind og beslutte unilateralt. Man
har faktisk overvejet det i EU, men man vurderede
bare, at behovet ikke var det samme som for næsehorn,” siger han og tilføjer:

Kathrine Skeie er BS i  Zoologi,
Cand. Mag. i Afrikastudier og
freelancejournalist (p.t. under
uddannelse til fagjournalist på
DMJX)

”Det er mest store ting og rå elfenben, der er interessante på det asiatiske marked. Det danske marked
er anderledes.”
Der er en stødtand på over 5 kilo til salg på Bruun
Rasmussen?
”Ja. Noget af det bliver faktisk også solgt til Asien.
Det ved vi, fordi vi efterfølgende får ansøgning om
eksporttilladelse. Så, ja, det eksisterer også.” Niels
K. Nielsen tænker lidt, før han fortsætter:

Kontakt: kat@dzs.dk

”Foreløbig er beslutningen bare sådan, men det er jo
noget, man løbende ser på.”
”Vi ved, at der kom rigtig meget elfenben til Danmark i firserne, og det var lovligt. I dag kan vi ikke
udelukke, at der sniger sig en nyere, og dermed
ulovlig, genstand eller to med
ind i handelen, for eksempel
på internettet, men, i det
PROBLEMET ER, AT DET KAN VÆRE SVÆRT AT SKELNE
store billede, tror vi ikke, det
GAMMELT ELFENBEN FRA NYT, OG PÅ DEN MÅDE OPSTÅR
betyder ret meget. ”

”

Naturstyrelsen oplever heller
ikke et behov for systematisk
at kontrollere de danske sælgere.

DER EN MULIGHED FOR AT HVIDVASKE NYT ELFENBEN

”Vi får mange ansøgninger fra auktionshusene, og
de er klar over reglerne”, siger Niels Nielsen.
I 2011 forbød Naturstyrelsen al handel med næsehornshorn. Baggrunden for beslutningen var en
eksplosiv vækst i den illegale jagt på næsehorn i
Sydafrika, der huser 83 procent af Afrikas samlede
næsehornsbestand på omkring 25.000 individer.
I de første otte måneder af 2013 mistede 618 næse-

Note: De seks tons elfenben blev tilintetgjort ved knusning
i en industriel klippeknuser. Begivenhed fandt sted den
14. november i Rocky Mountains Arsenal Wildlife Refuge i
delstaten Colorado.
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BIERNE
FORDUFTER
Tekst: Ida Hansen

Verden over er bierne i krise. Antallet af bier falder. En specifik
årsag er ikke fundet, men mulighederne er mange, f.eks. parasitter, mangel på føde, ændringer i arealanvendelse, pesticider
og klimaforandringer. Tilbagegangen kan have katastrofale økologiske og økonomiske følger.

Der er en gensidig afhængighed i naturen. Hvis denne balance
forstyrres kan det have alvorlige og uforudsigelige følger. Et
eksempel på denne afhængighed er tydelig i forholdet mellem
bier og planter. På den ene side har bier brug for næring, som
de får af insektbestøvede planter, og som gør dem i stand til
at reproducere og producere flere bier. På den anden side har
insektbestøvede planter brug for bier til at bestøve dem, så de
kan reproducere og producere flere planter.
BIERNES TILBAGEGANG
Insektbestøvning er essentielt for reproduktionen af mindst 2/3del af alle blomstrende planter. Denne opgave varetages af en
bred vifte af insekter, som f.eks. honningbier (Apis spp.), humlebier (Bombus spp.), sociale hvepse og solitære bier.
Antallet af bier er på vej ned over hele kloden. I Storbritannien
er artsrigdommen faldet drastisk, hvor 3 ud af 25 humlebi-arter
er uddøde, og 7 er kategoriseret som truede. I USA er omkring
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”

DEN VILDE FLORA VIL BLIVE PÅVIRKET, HVIS DER ER FÆRRE
BIER TIL AT BESTØVE. ET RESULTAT VIL VÆRE EN MINDRE
VARIERET, OG NOGLE VIL SIGE MERE KEDELIG, NATUR.

 Honningbier producerer honning og forvaltes derfor i stor stil af mennesker. Foto: Todd Huffman
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 Bi i blomst, Damsk Biavlerforening

 Honningbi med pollensække på bagbenene. Pollensække bruges til at transportere det indsamlede pollen hjem til
kolonien. Foto: Kevin Cole

1/3-del af honningbi-kolonierne forsvundet hvert år

siden 2006. Et studie af fire nordamerikanske arter
af humlebier har vist, at bestanden af disse er faldet med op til 96 %, samt at deres geografiske udbredelse er reduceret med 23-87 %.
Også herhjemme er antallet af bier gået ned. I vinteren 2007 gik omkring 33 % af bi-kolonierne tabt.
Forskere fra Aarhus Universitet og Danmarks Miljøundersøgelser påviste i 2009 en nedgang i antallet
af humlebier på Fyn. Optællinger af humlebier på

fynske rødkløvermarker sammenlignet med lignende
optællinger i 1930’erne viser, at antallet af arter er
faldet fra 12 til 5-6 arter - altså en halvering. Også
antallet af individer af de enkelte arter er reduceret
i de mellemliggende år.

MYSTERIET OM DE FORSVUNDNE BIER
Bistader står pludselig tomme af uforklarlige årsager.
Der er ingen døde honningbier. De er blot forsvundet.
Denne uforklarlige forsvinden af honningbier fra bistader blev første gang registreret i 1869.
Fænomenet har haft flere navne, men blev i 2006
døbt Colony Collapse Disorder, efter der i starten af
2007 blev observeret en drastisk nedgang i 30-70 %
af de nordamerikanske bistader. Det har spredt sig
til store dele af verden. I Europa er fænomenet blevet
observeret i lande som f.eks. Polen, Italien, Grækenland og Tyskland.
Over årene er kollapset af kolonierne blevet undersøgt. Det første tegn på et kollaps er, at alle voksne,
flyvedygtige bier forsvinder fra boet. Herefter vil de
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”

ANTALLET AF BIER ER PÅ VEJ NED OVER HELE KLODEN.
I STORBRITANNIEN ER ARTSRIGDOMMEN FALDET DRASTISK,
HVOR 3 HUMLEBI-ARTER UD AF 25 ARTER ER UDDØDE,
OG 7 ER KATEGORISERET SOM TRUEDE.

mindre end kontrol-kolonierne. Mere foruroligende
viste forsøget, at kolonier udsat for Imidacloprid
producerede 85 % færre dronninger – og dermed
85 % færre humlebier til at udbrede og udvikle kolonien og arten.
Ifølge forskerne kan dette påvirke artens overlevelse
på isolerede lokaliteter. Følgevirkningerne af denne
forringede overlevelse blandt humlebier kan desuden have negative konsekvenser for de planter, der
er afhængige af deres bestøvning.
Forskere fra det nationale forskningscenter for fødevarer og landbrug i Frankring (INRA) har undersøgt
pesticidet Thiamethoxams effekt på honningbier.
Ved hjælp af et apparat, der udsendte radiobølger
ved bistaderne, mikrochip og en computer, blev
biernes færden til og fra bistaderne registreret. Den
ene halvdel af honningbierne blev udsat for små
doser Thiamethoxam og fik en type microchip limet
på ryggen, mens den anden halvdel ikke blev ikke
eksponeret for giften og fik en anden type microchip
på ryggen.

resterende forsvinde efterhånden, som de bliver
flyvefærdige. Tilbage er kun dronningen og hendes
afkom, pollen og honning. Til sidst forsvinder dronningen fra boet. Man anslår, at 10 millioner bikuber
står tomme som følge af Colony Collapse Disorder.
ER PESTICIDER EN DEL AF FORKLARINGEN?
Et studie foretaget af britiske forskere fra University
of Stirling beskriver effekten af pesticidet Imidacloprid på kolonier af humlebier. Forsøget foregik ved
at udsætte kolonier under opbygning for lave, og
antageligt harmløse, doser af insektgiften. I seks
uger blev kolonierne vejet og sammenlignet med
kolonier, der ikke var blevet udsat for giften.
Resultaterne viste, at kolonier udsat for giften udviklede sig langsommere. I gennemsnit var de 12 %

Studiet viste, at honningbier udsat for Thiamethoxam
havde to til tre gange større sandsynlighed for at dø,
mens de var væk fra kolonien. Ifølge forskernes matematiske model vil giften hurtigt medføre store
reduktioner i antallet af arbejdsbier - så store reduktioner, at det er tvivlsomt, om kolonien ville kunne
komme sig.
PARASIT SAMARBEJDER MED PESTICIDER
Parasitten, Nosema bombi, er en svamp, der inficerer
humlebier. Parasitten spreder sig i værten, og sporer
frigives fra værten til miljøet via fæces eller en rådnende vært. Humlebier indtager svampens sporer
via forurenede fødekilder – altså nektar og pollen.
Smitteformen er primært horisontalt ved at en inficeret humlebi overfører svampen til de blomster,
den besøger. Dermed vil den næste humlebi, der
besøger blomsten, blive inficeret med svampen. En
inficeret humlebi vil bringe smitten med tilbage til
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kolonien, hvor svampen kan overføres til resten af
kolonien. Smitteoverførslen kan dog også ske vertikalt under de nye dronningers parring.
Om infektionen med N. bombi er skadelig for humlebierne er uvist. Nogle undersøgelser viser, at kolonier inficerede med parasitten er mindre i størrelse,
og at inficerede dronninger har en lavere reproduktiv
succes. Andre undersøgelser viser ingen negative
effekter. Ligeledes har undersøgelser også påvist,
at der ikke er negative effekter af pesticider på biernes sundhed.
Hver for sig kan N. bombi og pesticider muligvis være
uskadelige for humlebier. Men ny forskning har vist,
at kombinationen af de to kan være en dødelig cocktail for humlebier. Forskere fra University of Maryland
har udgivet et studie, der viser, at humlebier, der har
hentet pollen fra planter sprøjtet med pesticider, er
mindre resistente over for infektion af N. bombi.
Undersøgelsen viste desuden, at sandsynligheden
for, at bierne blev inficeret med parasitten, var tre
gange højere i bier, der spiste pollen fra planter
sprøjtet med fungicider. Hidtil har man ellers ment,
at fungicider er uskadelige for insekter, da disse er
beregnet til at dræbe svampe og ikke insekter.
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DE ØKOLOGISKE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Fokus i pressen og forskning har primært været på
honningbier og humlebier. Vilde biers bidrag til bestøvning bliver tit overset – eller nok nærmere undervurderet. Men også disse bier er i krise. Fakta er, at
de alle spiller en vigtig rolle i bestøvningen af planter. Reduktioner i antallet af bier kan have seriøse
konsekvenser for naturen.
Den vilde flora vil blive påvirket, hvis der er færre
bier til at bestøve. Et resultat vil være en mindre
varieret, og nogle vil sige mere kedelig, natur. Der
er ikke kun en risiko for en tilbagegang i antallet af
plantearter, nogle arter vil fuldstændigt forsvinde.
Dette kan starte en kædereaktion, da planter ikke
kun er biernes fødegrundlag. Planter er også livsnødvendige for herbivorer som andre insekter, fugle
og små pattedyr. Dette kan medføre yderligere tab
af artsdiversitet, og at hele fødekæden i sidste ende
bliver forstyrret fra bund til top. Også biernes egen
diversitet vil blive negativt påvirket. Jo færre bier
der er, jo mindre vil den genetiske diversitet være.
Det kan resultere i, at bierne bliver mindre modstandsdygtige, f.eks. overfor parasitter og infektioner.

 Der findes over 250 arter af humlebier. Foto: Michele Lamberti
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DET ER IKKE KUN PLANTERNE DER ER AFHÆNGIGE AF EN
SUND BESTAND AF BIER. BIERNE, ELLER NÆRMERE BIERNES
FUNKTION, ER OGSÅ LIVSNØDVENDIGE FOR OS MENNESKER.
EN TREDJEDEL AF DEN FØDE, VI INDTAGER, KAN VI TAKKE
BIERNES BESTØVNING FOR.

Det er ikke kun planterne der er afhængige af en
sund bestand af bier. Bierne, eller nærmere biernes
funktion, er også livsnødvendig for os mennesker.
En tredjedel af den føde, vi indtager, kan vi takke
biernes bestøvning for. Det er ikke udelukkende
vores korn, æbler og tomater, som bierne har skaffet os. Også det foder, som vi giver vores tamdyr,
stammer fra biernes arbejde. Det er estimeret, at
biernes bestøvning i Danmark øger indtjeningen
med 600 millioner til 1 milliard kroner. I USA kan man
allerede se betydningen af færre bier for bestøvningen af afgrøder. Vurderingen lyder på, at afgrøder
til en værdi på 30 millioner dollars er gået tabt.
Fragmenteringen og ødelæggelsen af levesteder
spiller en enorm rolle i tilbagegangen af bi-populationer. En anden årsag til den observerede tilbagegang er brugen af pesticider. Mere og mere natur
forsvinder til fordel for landbrug. Det er vigtigt, at
landbruget og forbrugere af landbrugets produkter
tager et medansvar i at vende tilbagegangen af
disse vigtige bestøvere. Det er nødvendigt at finde
en balance mellem landbrug og vild natur og at påskønne biernes økologiske og økonomiske værdi.
HVORDAN KAN NEDGANGEN VENDES?
Ved at anlægge bufferzoner kan landbruget hjælpe
til at forbedre biodiversiteten og dermed fødegrundlaget for bierne. I landbrugets øjne medfører buffer-

zoner dog ukrudt, som vil sprede sig til nærliggende
marker og dermed reducere udbyttet. Marker bliver
tilført gødning for at øge udbytte og pesticider for at
beskytte udbyttet. Begge dele er skadelige for den
vilde flora i omkringliggende naturarealer – og de
tilhørende insekter, inklusiv bierne. Færre bier betyder færre bestøvere, hvilket igen medfører et lavere udbytte for landbruget. Da flere og flere undersøgelser har påvist pesticidernes skadelige effekt
på bier, kunne det se ud til, at landbruget er ved at
skyde sig selv i foden ved ikke at medregne biernes
økonomiske og økologiske værdi.
Med den tydelige nedgang i antallet af bier har flere
fået øjnene op for biernes økonomiske værdi. I 2011
kom biernes velfærd på programmet i et rådsmøde
for EU’s landbrugsministre. Der er enighed om, at
initiativer for at sikre biernes overlevelse er en nødvendighed. Der findes allerede et biavlsprogram fra
EU, en biavlsstrategi, samt tilskudsordninger for at
øge biernes velfærd og overlevelse. Det kan se ud
til at have virket. I de seneste år har København fulgt
byer som Paris, London og Chicago, da flere virksomheder er begyndt at opstille bistader på tagene
rundt omkring i byen, f.eks. 3F, NaturErhvervstyrelsen, EUs miljøagentur i indre by, DR-Byen på Amager,
Frederiksberg Rådhus og Zoologisk Have.

18 Habitat

 The Hawksbill Sea Turtle (Eretmochelys imbricate) is still a common sight along the reefs of
the Red Sea, however on a global scale, The International Union for Conservation of Nature
(IUCN) classifies the hawksbill as being critically endangered.
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The

value
of
nature
coral reefs in the Red Sea
Text and photos: Dennis Lisbjerg
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 Each year thousands of snorkelers and divers enjoy the marine life
of the coral reefs in the warm and clear waters of the Red Sea.
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For someone who loves nature it can be
difficult to accept discussing the value
of an ecosystem only in the context of
the current utilization of the resources
by humans. It is implied – and a purpose
of sustainability – that a sustainable use
of ecosystem resources means maintaining healthy systems – also for possible
future use.

It may be so that a coral reef exists in a currently remote and inaccessible area. Thus,
the area is of low direct monetary value – and
perhaps it is not understood and recognized
that the area serves as a key spawning or
nursery area for the marine life. This means,
if a manager of that coral reef area is faced
with a decision to a) allow for intensive fishery, b) build-up of land that would destroy the
reef integrity, or c) leave the area untouched,
he would certainly find that option a) or b)
more attractive, as they would increase the
economic value of the area.
But what about the long-term benefits? – It
is difficult to imagine what would be seen as
valuable goods or services in the future. For
example 30-40 years ago there was hardly
any coastal tourism in the Red Sea, and it
was difficult to see the potential of a faraway
hot desert area with difficult access to the
sea. Thus, back then it was considered one
of the best uses of the sea would be to harvest the resources by increasing the capture
fisheries. However, the growing popularity of
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scuba diving in the 1980-90’s, created a new
tourism industry. And once the divers started
to find their way to the wonders of the Red
Sea, it initiated large investments in accommodation along the coastline of Egypt. Especially in the last 10-12 years there has been a
huge increase in the amount of tourists that
find their way to Egypt: From around 5 million
tourists per year in 2000-2003 to around 12
million in 2008-2010. Many of the tourists are
attracted to the many resorts built along the
Red Sea coastline, and the value of receipts
from tourism is estimated at around 12 billion
USD per year.
Research
Fisheries

Biodiversity
Bio-prospecting

Tourism

 Relative size of revenues from marketbased
reef-related goods and services.
From Herman Cesar (2003)
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In 2003 a comprehensive study was carried
out in order to determine the economic value
of the Egyptian Red Sea coral reefs (Cesar
2003). They valued five goods and services:
tourism, fisheries, research, biodiversity, and
bioprospecting (discovery and commercialization of new products based on biological
resources). They estimated that the economic
value of the reefs related to divers and snor-

kelers in the Sharm el-Sheikh, Hurghada,
Marsa Alam is around 85 %, fisheries only
11 % and the rest due to the other coral reef
functions. Thus, the coral reefs, that previously was seen primarily asa fisheries resource, have increased dramatically in value
for humans because of other uses than was
imagined a generation earlier.
In the report it is also stated that: “Because
the reefs are such an important component
of nature-based tourism, and because such
tourism is a crucial component of Egypt’s
strategy for sustainable tourism development, it is vital that the reefs be protected
from overuse and abuse that would undermine a key asset for Egypt and its economy.”
They also warn that if Egypt continues to
develop at a high rate, the coral reefs will
provide an increased economic benefit, but
only in the short term. This is the typical dilemma of sustainable management: in the
short term (within one generation) it is always
most feasible to utilize the resources to its
maximum. Thus, it is important that management of resources have very long term
goals (generations – minimum 50-100 years)
and provide incentives for the users that
match. Especially as many businesses consider 5 or 10 years planning/looking ahead
as being “long term”!

 Emperor angelfish (Pomacanthus imperator) is a beautiful fish that
is also favoured by saltwater aquarists and sells for approx. 100
USD per fish in pet shops.

HOW ARE ECOSYSTEMS VALUED?
As recently reviewed by de Groot et al (2012) the exercise of
estimating the values of ecosystem services is difficult, but
estimating services in monetary units provides guidance in
understanding user preferences and the relative value current
generations place on ecosystem services.
Especially valuating products and services that are not being
bought and sold provide a challenge, thus a variety of methods
have evolved. E.g. preference methods (stated or revealed) in
willingness-to-pay (WTP), market prices, cost-based approaches and supply side/production function approaches (de Groot
et al 2012, Hoagland et al. 2013).
Some human activities may diminish the value of ecosystems
for other activities or passive uses. For coral reefs these include the overexploitation of fish stocks, the pollution of the
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THEY ALSO WARN THAT IF EGYPT CONTINUES TO DEVELOP AT
A HIGH RATE, THE CORAL REEFS WILL PROVIDE AN INCREASED
ECONOMIC BENEFIT, BUT ONLY IN THE SHORT TERM

marine environment through the release of nutrients,
plastic litter, or the spilling of hazardous materials.
Thus calculating monetary values can be used in
management and in making decisions about allocating resources between mutual excluding uses – i.e.
making cost-benefit analysis of different options.
The monetary value is not only the value of using the
resources today, but also the expected value of the
same type of use in the future. But for todays society,
a euro today is worth more than an euro tomorrow so
in order to calculate the present value of an euro in
the future, the amount is discounted with a discount
rate to reflect this.
However, some human activities may cause irreversible impacts, such as construction activities in mangrove areas or the sedimentation on coral reefs from

coastal erosion near human developments. In a paper
by Kula and Evans (2011) it is discussed how long
term impacts (or gains) on the environment should

be taken into account in cost-benefit assessments of
projects. Their discussion focuses on the complexity
in setting a reasonable discount rate which reflects
the net present value of future gains and losses.
Discounting has a critical flaw in that with conventional discounting rates or even with a declining rate,
it will favour the present and the near future.
Also, a common discount rate for both natural capital
and man-made capital cannot be assumed, as natural capital is finite and limited, whereas man made
capital is not limited. Therefore, they argue that dual
discount rates should be used as environmental effects should be discounted separately and differently
from economic impacts.

Kula and Evans (2011) also stated that “Marshall
(1899) envisaged natural capital as an “annuity fixed
by nature”. We now appreciate that natural capital
can be degraded and depleted so that the annuity can be eroded. This can be hidden for a while by

 The coastline of Egypt is becoming increasingly crowded with hotels and sunbeds. This is putting pressure on the
sea turtle nesting areas.
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liquidating natural capital and not recognising that
we are in fact running down the principal that gives
rise to the annuity. In reality what is happening is that
the marginal productivity of ecosystems is diminishing. Increasing pollution and overfishing followed by
reduced fish stocks and catches are an example of
this. Whenever the marginal productivity of natural
capital is diminishing, i.e. whenever the rate of degradation or depletion exceeds the rate of regeneration,
the standard discounting is difficult to justify. Given
the non-linear nature of the impact of degradation on
ecosystem function, moving swiftly to a zero discount
rate could be argued to be no more than an application of the precautionary principle”.
So, it is with great difficulty and limitations that estimates are made of the value of current use of ecosystem services (with the preconditions of all-things-
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being-equal).  As we cannot predict and appreciate the
benefits of intact ecosystems just one generation into
the future as the case of the Red Sea this becomes
another valid reason for only allowing limited resources use, applying the precautionary principle and be
hesitant in allowing irreversible human activities.
Making a cost-benefit analysis 40-50 years ago would
by no means consider a tourism industry with such a
high economic potential in a hot, remote desert area
with strenuous access to the sea. A tourist industry in
an area with hardly any beach, and the benefit coming from only looking at the marine life. A usage that
is now at the core of Egypt’s economy.
Economic valuations methods today are thus limited
in scope and cannot be used as as primary decision
tools but serve as indications of importance for current society.
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FLYDENDE AFFALDSØER
I VERDENSHAVENE
Mennesker producerer konstant skrald. En stigende befolkningstilvækst
går hånd i hånd med en øget produktion af affald. En del af dette vil
ende i havets voksende affaldsøer.

Tekst: Ida Hansen

 Spøgelsesnet, som fortsætter med at fange fisk, efter de er blevet kasseret. Et ukendt antal fisk og andre marine dyr
fanges og dør på denne måde. Foto: Jody Lemmon (venligst udlånt af Algalita Marine Research Institute)
 En special trænet dykker fra NAOO er ved at fjerne en enorm mængde sammenfiltret affald bestående primært af
rester fra kommerciel fiskeri ved den nordvestlige del af Hawaii-øerne. Foto: NOAA's National Ocean Service
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DET MESTE AF AFFALDSØERNE
BEFINDER SIG ALTSÅ LIGE UNDER
HAVETS OVERFLADE. HVER DAG
FLYTTER DE SIG, ÆNDRER FORM
OG STØRRELSE.
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 Sammenfiltret affald bestående af reb og net, som blev fundet på en af forskningsturene ind i The Great Pacific Garbage
Patch af Algalita Marine Research Institute. Foto: Jody Lemmon (venligst udlånt af Algalita Marine Research Institute)

OPDAGELSEN AF AFFALDSØERNE

Ligeså snart vi har smidt mælkekartonen, fryseposen eller plastikfilmen i skraldespanden, tænker vi
ikke over, hvad der så sker. Ude
af øje, ude af sind. Men affaldet
ender et sted. Også i havet.
På en gåtur langs stranden er det
ikke usædvanligt at se en vandflaske eller rebrester i vandkanten. Den umiddelbare tanke er,
at en på et skib har smidt det
overbord. Men det er ikke hele
sandheden.

Rundt om i verdens have samles affald fra alle kontinenter i såkaldte
affaldsøer. Det er ikke traditionelle, velafgrænsede øer, som man kan
besøge og gå en tur på. Det er nærmere en ”suppe” bestående af små
og store plastikpartikler, skruelåg og rester af fiskenet. De er karakteriseret ved usædvanlig høje koncentrationer af f.eks. plastik og kemisk
slam og defineres som områder, hvor mængden af plastikaffald i den
øvre vandsøjle er højere end gennemsnittet. Det meste af affaldsøerne
befinder sig altså lige under havets overflade. Hver dag flytter de sig,
ændrer form og størrelse.
I 1988, efter fleres år overvågning af mængden af affald, der blev smidt
i havene, forudsagde NOAA (the National Oceanic and Atmospheric
Association i USA), at affaldet ville ophobe sig i havet. Ni år efter blev
den første affaldsø opdaget.
FLYDENDE LOSSEPLADSER DANNES AF HAVSTRØMME
Affaldsøer dannes i verdenshavenes gyrer. En gyre er cirkulerende havstrømme – en strømhvirvel med et roligt centrum. Midten af gyrerne er
et meteorologisk fænomen. Det er et område, som forårsages af stabilt
højtryk og svage havstrømme og medfører en forholdsvis rolig
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DET AFFALD, DER TRANSPORTERES IND MOD MIDTEN FANGES OG
KAN IKKE SLIPPE VÆK IGEN. OG DERMED DANNES STORE, FLYDENDE
LOSSEPLADSER MIDT UDE I OCEANERNE.

havoverflade i midten. Det affald, der transporteres
ind mod midten fanges og kan ikke slippe væk igen.
Og dermed dannes store, flydende lossepladser
midt ude i oceanerne.
Verdenshavene har flere gyrer. Af de fem største findes der to i henholdsvis Stillehavet og Atlanterhavet på
hver deres side af Ækvator og en i Det Indiske Ocean.
På samme måde som de cirkulerende havstrømme i
dag fastholder affald, indkapslede de tidligere næring
og var kendt som næringsrige områder, der understøttede en stor variation af marine organismer. Det
er sandsynligt, at hver gyre nu har sin egen affaldsø.
AFFALDSØERNES GIFTIGE INGREDIENSER
Det er umuligt at vide, hvor alt affaldet i de flydende
affaldsøer kommer fra oprindeligt. Men det estimeres,
at 80 % kommer fra landjorden, og de resterende 20 %
kommer fra skibe. Det anslås, at 90 % af affaldet i
affaldsøerne består af plastik. Plastik i form af vandflasker, plastikposer, kapsler, fiskenet og meget
andet. Meget af dette plastik er ikke i deres oprindelige form, da størstedelen af plastikket ikke er større
end en fingernegl.
Den største andel af plastikket i affaldsøerne er små
partikler. Det er utroligt svært at estimere mængden i
vandsøjlen, men det er vurderet til flere millioner tons.
Plastik er ikke i stand til at nedbrydes biologisk ligesom organisk materiale. Plastik nedbrydes ved hjælp
af solens uvstråler (eng. photodegrade). I modsætning
til på landjorden, hvor plastik nemmere opvarmes
og derfor nedbrydes hurtigere, er dette ikke muligt i
havet. Havvandet afkøler plastikket og bremser

 Plastik nedbrydes langsommere i havvand end på
landjord. Plastik vil aldrig forsvinde helt, men vil blive
nedbrudt til stadig mindre stykker.
Foto: Algalita Marine Research Institute

nedbrydningen. Derudover er plastikkets overflade
dækket af et tyndt lag af alger, som beskytter plastikket mod solstrålernes indtrængning. Plastik vil med
tiden nedbrydes til stadig mindre stykker. Men det vil
dog aldrig forsvinde helt, da det stadig vil består på
det molekylære niveau. Når nedbrydningen når dette
niveau, koncentrerer det sig øverst i vandsøjlen, hvor
det er småt nok til at blive indtaget af små marine
organismer.
FRA HAV TIL TALLERKEN
De indirekte effekter af affaldsøerne er den toksicitet,
som plastikpartiklerne medfører. Partiklerne er råplastik, som er et biprodukt i produktionen af plastik
(eng. nurdles). På trods af deres størrelser er plastikpartiklerne yderst farlige, da de er i stand til at opsuge giftstoffer som f.eks. polychlorerede biphenyler
(PCB). Ifølge NOAA  er koncentrationen 100.000 til
1.000.000 gange større i affaldsøerne end det normale
niveau i havvand.
Det i sig selv er måske ikke så foruroligende. Det foregår trods alt i et miljø så langt væk fra os mennesker.
Men disse giftige plastpartikler finder alligevel frem
til os via vores føde. For partiklernes størrelse og farve
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gør, at småfisk og andre små marine organismer forveksler de farverige plastpartiklerne med føde som f.eks. fiskeæg. Når partiklerne indtages af marine
organismer, kan det medføre forgiftning og genetiske defekter, samt at giftstofferne oplagres i deres kroppe. Efterhånden som organismerne bliver spist
af andre organismer, som f.eks. større fisk, vil giftstofferne blive opkoncentreret.
Dermed vil giftstofferne bevæge sig op i fødekæden for måske til sidst at ende
på vores middagstallerkner.
DYRELIVET DRUKNER I AFFALD
De direkte, og meget synlige, effekter af affaldsøerne bevises af kadaverne, der
findes døde som følge af indtagelse eller sammenfiltring af affald. Et estimat
siger, at affaldet i havet har haft negative konsekvenser for omkring 267 arter.
Hvaler, sæler og havskildpadder kan blive viklet ind i rester af fiskenet, fiskesnører og reb. Det hindrer deres evne til at svømme, og i værste tilfælde hindrer
det dem i at komme op til havoverfladen efter luft, så de ender med at drukne.
Spøgelsesfiskeri (eng. ghost fishing) er betegnelsen for fænomenet, hvor kasserede
eller mistede fiskenet fortsætter med at fange fisk. Det starter en ond cirkel,
hvor rovdyr tiltrækkes og fanges, når de prøver at få fat på de tilfangetagne fisk.
Store mængder af marine dyr kan fanges på denne måde. Men da nettene ikke
kan ses fra havoverfladen, og da de aldrig forbliver det samme sted, er det svært
at estimere hvor mange fisk, der fanges og dør på denne måde.
Andre affaldstyper i havet som f.eks. plastikposer og balloner forveksles af dyr
som havskildpadder med deres almindelige fødeemner, f.eks. vandmænd og
andre gopler. Havfugle som albatrosser forveksler plastik med føde. Derudover
findes plastikket også allerede i de fisk, som de spiser og gylper op til deres unger.
De mindre stykker plastik kan være dødelige for fuglene. Plastikstykkerne kan
ikke nedbrydes i deres fordøjelsessystem. I stedet medfører det perforering af
mavesækken, blokering af fordøjelseskanalen eller underernæring, da indtagelse

 Affaldet har skadelige
effekter på det lokale
dyreliv. Her er en Snapping turtle (Chelydra sp.),
hvor udviklingen af
skjoldet er blevet hæmmet af en plastik-ring fra
en mælkedunk.
Foto: Dino Ferguson
(venligst udlånt af Algalita
Marine Research Institute)

31 Habitat

af plastik kan give en falsk mæthedsfornemmelse.
Det estimeres, at en tredjedel af alle albatrosunger
på øen Midway, en del af Hawaii-øgruppen der ligger
tæt på Stillehavets største affaldsø, dør som følge af
indtagelse af plastikstykker.
Undersøgelser af affaldsøerne har dog også påvist et
økosystem med planter og dyr af den mindste slags.
Et økosystem af autotrofe bakterier og alger og heterotrofe bakterier og smådyr, samt rovdyr der fortærer
dem. Komplekse små samfund, der eksisterer på
bittesmå stykker plastik midt i havet. Der er blevet
fundet omkring 1.000 forskellige typer af bakterieceller i prøver taget af affaldsøernes plastik. En anden
overraskende opdagelse er, at nogle af disse mikroorganismer måske er i stand til at nedbryde plastikket. Undersøgelser af plastikstykkerne har vist mikroskopiske revner, som formodes at være dannet af
mikroorganismer.
MANGEL PÅ VIDEN, EFFEKTIV OPRYDNING OG ANSVAR
Når det kommer til affaldsøer er der en mangel på
forskning, viden og ansvarlighed. Forskningen er begrænset, og som følge af dette er der manglende
viden om affaldsøernes sammensætning, ”natur”,
varighed og konsekvenser. Da de ikke er velafgrænsede, er det vanskeligt at standardisere forskellen
mellem ”normale” og forhøjede niveauer af forurening og dermed give et fast estimat på affaldsøernes
størrelse. Affaldsøerne vil dog blive ved med at vokse.
Og det vil de gøre, så længe mængden af affald, der
udledes til havene, ikke formindskes.
Man har flere gange forsøgt at rydde op og formindske
affaldsøerne f.eks. ved at trawle. Men uden væsentlig
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betydning. Områderne er simpelthen for store til, at
det kan lade sig gøre. Derudover er størstedelen af
plastikpartiklerne så små, at almindelige net ikke kan
opfange dem.  I stedet bliver man nødt til at starte
ved kilden. Det er nødvendigt at ændre holdningen
til affald. At fremme genbrug, gennemføre bedre bortskaffelsesmetoder og oprydning af strande er måder
at mindske udledningen af affald til havene.
En vigtig hindring på vejen mod mindre affald i havene
er affaldsøernes oprindelse. Affaldet kommer fra hele
verden, og de ligger i internationalt farvand. Når det
er alles skyld, hvem skal så rydde op? Ansvaret kan
ikke lægges på nogen bestemt. Derudover spiller affaldsøernes placering også en rolle. De ligger midt
ude i havet, hvor de færrest mennesker ser dem. De
kan ikke engang ses på satellitfotos, da de primært
ligger lige under overfladen. Det gamle ordsprog
”Ude af øje, ude af sind” er meget sigende i denne
situation. Det er dog vigtigt at huske, at havet er et
åbent system. Forurening i et område vil før eller
siden påvirke områder langt fra det oprindelige sted.

AFFALDSØERNE:
Den mest omtalte affaldsø er The Great Pacific Garbage
Patch også kendt som the Eastern Garbage Patch. Den
ligger i den nordlige subtropiske gyre i Stillehavet mel-

 Fisk som denne Rainbow Runner (Elagatis bipinnulata)
forveksler små plastikstykker med føde. Giftstofferne
i plastikket opkoncentreres i fiskene og kan bevæge sig
op i fødekæden, når fiskene indtages af andre dyr og
til sidst mennesker. Foto: Marcus Eriksen (venligst udlånt af Algalita Marine Research Institute)

lem Californien og Hawaii. Affaldet kommer fra den nordamerikanske vestkyst og den asiatiske østkyst.
Det tager henholdsvis omkring seks år fra Nordamerika
og et år fra Asien for affaldet at blive transporteret af
havstrømmene til affaldsøen. I 1997 blev denne affaldsø opdaget af Charles Moore, grundlægger af Algalita
Marine Research Institute.
Western Garbage Patch er en anden affaldsø i Stillehavet
sydøst for Japan. I Atlanterhavet findes en affaldsø i
Sargossohavet.
Du kan se en video af en forskningstur ind i The Great Pacific
Garbage Patch her:
http://www.vice.com/toxic/toxic-garbage-island-1-of-3
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GRÅSÆLEN
- en solstrålehistorie i en kold tid
Efter mere end 100 års fravær er gråsælen atter vendt tilbage til Danmark og
yngler nu mere eller mindre fast i de indre danske farvande. Med gråsælens
tilbagekomst har Danmark fået sit største pattedyr igen. Historien om gråsælen
i Danmark er en solstrålehistorie om en art, der efter et århundredes landsforvisning er tilbage i den danske natur. Men historien har også en skyggeside
om naturen på den ene side og menneskets udnyttelse af dens ressourcer på den
anden. En historie der ikke blot hører fortiden til, men er aktuel som aldrig før.   

Tekst: Lasse Fast Jensen, Fiskeri- og Søfartsmuseet
Foto: Casper Tybjerg

 Gråsælen kendes lettest fra den mere almindelige spættede sæl på sin kegleformede snudeprofil. De voksne hanner er udstyret med en karakteristisk romersk næse. Da den dansk-norske præst Otto Fabricius i 1768 rejste til Grønland
for at missionere, bemærkede han gråsælen og beskrev den i sin skildring af
den arktiske fauna som den krumsnudede sael. Gråsælens videnskabelige artsnavn grypus betyder da også noget i retning af krumnæse.

33 Habitat

UDGAVE 8 / DEC 2013

”

DER SKULLE GÅ GODT 100 ÅR, FØR VORES STØRSTE
PATTEDYR ATTER VENDTE TILBAGE SOM EN FAST
DEL AF DEN DANSKE NATUR”

 Parringstiden hos gråsælen indtræffer umiddelbart efter dieperioden. Selve parringen kan finde sted både i vandet
og på land. Gråsælen har som andre sæler forlænget drægtighed, hvor det befrugtede æg går i en hviletilstand, før
det fæster sig i livmodervæggen. På den måde er sælen drægtig i 11 måneder og føder ungen på samme tidspunkt
hvert år.
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 Gråsælens unge er iklædt en langhåret hvid fosterpels, der kaldes lanugopels. Ved fødslen har ungen kun et ganske tyndt
lag spæk, og den tykke pels holder ungen varm, indtil den har fået opbygget et isolerende spæklag. Pelsen yder ikke den
store beskyttelse, når den er våd, og ungen går derfor nødig i vandet under dieperioden. Dette har formodentlig også
gjort den til et let bytte for datidens jægere.

Sæler dækker primært deres vandbehov gennem den føde, de indtager, og det kan måske derfor undre,
at moderen kan producere så store
mængder mælk uden hverken vådt
eller tørt. Under nedbrydningen af
spæklaget frigives dog samtidigt
vand. Faktisk frigives der 1,07 gram
vand for hvert gram fedt, der nedbrydes, og det er tilstrækkeligt til at
dække både moderens egne behov
og det vand, der bruges i mælken.

Snart, i februar og marts måned, kommer en håndfuld
gråsælunger til verden i beskyttede sælreservater i de
indre danske farvande. Ungerne er et livsbekræftende
islæt i en tid, der ellers er præget af naturens dvaletilstand. Ungernes langhårede hvide pels beskytter
godt mod kulden og elementernes rasen, i tiden indtil
de får opbygget et tykt lag isolerende spæk. Pelsen
isolerer dog kun så længe, den er tør, og ungen bliver
derfor på land i dieperioden. I de første to til tre uger
af ungens liv er den helt afhængig af moderens nærende mælk. Den har en glubende appetit og drikker
dagligt mellem to og tre en halv liter mælk. Med en
fedtprocent på knap 50 procent i mælken indtager
ungen hver dag, hvad der svarer til en hel uges energiindtag for en voksen kvinde. Den vokser derfor hurtigt
og tager to til tre kilo på om dagen. Efter tre uger har
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”

FØR VI SKRIVER ÅR 1900, ER GRÅSÆLEN HISTORIE, IKKE BLOT I
DANMARK, MEN OVER DET MESTE AF DET EUROPÆISKE FASTLAND,
OG ARTEN ER FORTRÆNGT TIL ISÆR DE BRITISKE ØER”

udfordringer, og helt uforberedt skal den selv lære at
fange sin føde. Mange unger klarer ikke skærene og
bukker under, men de der klarer den vil måske en
skønne dag selv føre sine gener videre i et af Danmarks sælreservater.  
GRÅSÆLENS FORSVINDEN
Arkæologiske fund af knoglerester antyder, at gråsælen historisk har haft en stor udbredelse i Europa
og været ganske talrig. Gråsælen var faktisk den
mest almindelige sælart i Kattegat og Skagerrak
helt frem til starten af 1800-tallet. Også i Limfjorden
og i Vadehavet var gråsælen tidligere den mest talrige sæl.

ungen nået en vægt på 40 kilo, og det er så småt tid
til at stå på egne ben.
En dag forlader moderen ungen og kommer aldrig tilbage. Under hele dieperioden har hun udelukkende
tæret på sit eget spæklag og har tabt sig omkring
fire kilo om dagen. Efter tre ugers faste har hun
mistet 40 procent af sin kropsvægt og er derfor
ivrig efter at søge føde igen. Parringstiden nærmer
sig samtidig med hastige skridt, og hannernes insisterende tilnærmelser bliver mere og mere
tillokkende.
Inden ungen begiver sig ud i den store og ukendte
verden, bliver den på land i et par uger, hvor den
skifter sin hvide pels ud med en pels, der minder
om de voksne sælers. Forude venter et liv fuld af

Allerede i Jernalderen, omkring år 500 f.Kr., begyndte
trængslernes tid dog for gråsælen. Gråsælen var en
skattet ressource for de mennesker, der levede langs
kysterne, og især gråsælens unger var et let bytte
for jægerne. Arten var derfor allerede i Jernalderen
forsvundet fra Limfjorden som følge af omfattende
jagt, mens tilbagegangen i Vadehavet så småt begyndte omkring år 1000. Tilbagegangen her falder
sammen med, at Vadehavsområdet i stigende grad
blev befolket, og i 1500-tallet var gråsælen helt forsvundet fra området. Billedet var det samme i Kattegat og Skagerrak, og med den danske stats indførsel af skydepræmier i 1889 for at imødekomme
fiskeriet, blev gråsælens skæbne beseglet. Før vi
skriver år 1900, er gråsælen historie, ikke blot i
Danmark, men over det meste af det europæiske
fastland, og arten er fortrængt til De Britiske Øer.
GENINDVANDRINGEN
Der skulle gå godt 100 år, før vores største pattedyr
atter vendte tilbage som en fast del af den danske
natur. De første sporadiske observationer af gråsæler i nærheden af Danmark begyndte så småt at
indtræffe i 1950´erne, hvor enkelte individer blev
set i den tyske og hollandske del af Vadehavet. I de
indre danske farvande dukkede de første gråsæler
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”

ANTALLET AF UNGER, DER FØDES HERHJEMME ER FORTSAT MEGET
LAVT, OG GRÅSÆLEN ER STADIG AT REGNE SOM ET AF VORES MEST
SJÆLDNE PATTEDYR.

UDGAVE 8 / DEC 2013

37 Habitat

op i slutningen af 1960´erne. Her var formodentlig
tale om individer fra Østersøbestanden. I starten
drejede det sig bare om få tilfældige strejfere, men
efterhånden blev observationerne mere regelmæssige, og i 1982 blev en unge set på Anholt og yderligere en unge samme sted i 1996. Ved Rødsand syd
for Lolland blev en død gråsælunge fundet i 1993.
Gråsælen var så småt ved at vende tilbage som
ynglende art.
Siden 2003 har gråsælen ynglet regelmæssigt i sælreservatet Rødsand vest for Gedser, og også på Læsø
og Anholt er der fundet gråsælunger. Samtidigt ses
et stigende antal voksne gråsæler hvert år i de indre
danske farvande. Disse dyr stammer med al sandsynlighed fra bestanden i Østersøen, der de senere
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år har været i fremgang. I foråret 2011 blev der observeret hele 250 gråsæler, heraf fire unger, ved
Christiansø.
I det danske Vadehav er antallet af voksne gråsæler
også steget de senere år, men arten yngler fortsat
ikke i området. Godt nok er der flere gange fundet
unger på den jyske vestkyst, der endnu havde rester
af fosterpels, men de stammer sandsynligvis fra
udenlandske bestande. Bestanden i den tyske og
hollandske del af Vadehavet har de senere år været
i kolossal vækst og voksede fra 2007-2011 med hele
15,5 % om året. Gråsælen er meget omkringfarende,
og en del af stigningen skyldes nok gråsæler fra De
Britiske Øer, der kommer til regionen.

 Dieperioden hos gråsælen er ganske kort, typisk blot to til tre uger. På den korte tid skal ungen fordoble eller sågar tredoble sin vægt fra 14 -16 kilo ved fødslen til omkring 40 kilo ved afslutningen af dieperioden. Ungens vækst under diegivningen er af afgørende betydning for dens overlevelseschancer senere hen og er bl.a. afhængig af moderens erfaring og
kondition. Unger af store og velnærede mødre klarer sig bedst, men ungens køn har også en betydning, da hannerne
generelt har lavere overlevelse end hunnerne.
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”

GRÅSÆLENS TILBAGEKOMST ER GLÆDELIG OG EN KÆRKOMMEN TILFØJELSE TIL DEN
DANSKE FAUNA OG NATUR. MEN IKKE ALLE ER LIGE BEGEJSTREDE. ISÆR I DEN SYDLIGE
DEL AF DE INDRE DANSKE FARVANDE ER DE KRITISKE RØSTER OMKRING GRÅSÆLEN
HØJLYDTE"

 Gråsælen er Danmarks største pattedyr. En fuldvoksen han kan opnå en vægt på hele 300 kilo og en længde på 2,3 m.
Til sammenligning opnår den anden sælart herhjemme, den spættede sæl, maksimalt en vægt på 130 kilo. Gråsælens
pels er ofte grålig med mørke pletter, men varierer meget, og hannerne er ofte mørkere end hunnerne

Gråsælen har altså formået at vende tilbage, godt
hjulpet af fredningen i 1967, og vi vil sikkert i fremtiden se endnu mere til denne art. Selvom antallet
af gråsæler i Danmark er i fremgang, så er der primært tale om individer fra udlandet, der kommer på
besøg. Antallet af unger, der fødes herhjemme er
fortsat meget lavt, og gråsælen er stadig at regne
som et af vores mest sjældne pattedyr.
ØNSKEBARN ELLER PROBLEMBARN?
Gråsælens tilbagekomst er glædelig og en kærkommen tilføjelse til den danske fauna og natur. Men ikke
alle er lige begejstrede. Især i den sydlige del af de
indre danske farvande er de kritiske røster omkring
gråsælen højlydte. Fiskerne i området har de senere
år i stigende grad oplevet problemer med sæler,
 Gråsælen er langt mere omkringfarende end den spættede sæl. På trods af den omstrejfende adfærd er den dog
ganske stedfast, når det kommer til valg af yngleplads,
og de enkelte dyr vender tilbage til den samme koloni år
efter år.
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 Gråsælen er de senere år blevet mere og mere almindelig i Danmark, bl.a. også
i Vadehavet, hvor den af og til ses i små flokke på sandbankerne ved lavvande.
Også i de indre danske farvande er antallet af gråsæler gået frem. Det er dog i
langt de fleste tilfælde gråsæler fra de større bestande i enten Østersøen eller
det tyske og hollandske Vadehav, der aflægger Danmark en visit.

særligt gråsæler, der stjæler af fangsten eller ødelægger redskaberne. Samtidig lader det til, at forekomsten af især rundormen Contracaecum osculatum
i østersøtorsken er stigende, og da sæler fungerer
som slutvært, er det nærliggende at knytte en kobling mellem den øgede forekomst af rundorm i torsk
og en stigende bestand af gråsæler i Østersøen.
Den tilspidsede konflikt mellem fiskere og sæler har
skabt en del debat omkring indførslen af jagt på sæler i Danmark. Meningerne er mange og delte og har
afstedkommet, at en række undersøgelser er sat i
værk for at belyse problemets omfang og mulige løsninger. Med udgangspunkt i et historisk perspektiv,
hvor mennesket med lignende argumenter udryddede gråsælen fra det meste af Europa, kan retorikken i debatten være bekymrende. På den anden side
står fiskerne med et reelt problem. Forhåbentlig vil
udgangen af debatten vise, at vi har lært af tidligere
hændelser og befinder os i en tid, hvor der kan skabes plads til både sæler og fiskere i den danske natur.
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 Zebrahaj (Stegostoma fasciatum).
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Phi Phi

– Paradis i frit fald
Tekst og foto: Jonathan Filskov

Engang var her et stille og fredeligt ø-paradis,
hvor kun de færreste og mest eventyrlystne
backpackere satte deres fodspor i det kridhvide
sand. Nu er her et paradis for festglade unge,
der drages fra nær og fjern til det ragnarok af
strandbarer, der sætter den tropiske nattehimmel
i flammer. Men de endnu velbevarede koralrev, den
store artsdiversitet og det klare vand virker også
som en magnet på dykkere fra alverdens afkroge.
I hvert fald for en tid endnu.
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 Zebrahaj (Stegostoma fasciatum) serviceres af pudsefisk, mens den hviler sig på revet.

PÅ JAGT I DYBET

pe. Hver især kvitterer de med et ”ok”-håndtegn,
En snes solbrune kroppe ligger og soler sig på bådens mens de vægtløst svæver en meter over revet. På
dæk, mens dykkerbåden sejler os ud til vores desti- denne dybde har lyset svært ved at nå ned, så de
nation. 30-40 minutters sejlads syd for Koh Phi Phi farvestrålende koraller og mylderet af småkravl er
Don´s efterhånden overborte. Men vi er på jagt efter
rendte strandbarer ligger de
noget større. Hernede, hvor
tre ubeboede   øer Koh Phi
SÆSON:
der er mørkt og stille, og forPhi Ley, Koh Bida Nai og Koh
styrrelsen fra andre dykkere
Det bedste tidspunkt at besøge Phi Phi
Bida Nok, som byder på dyker minimal, ligger to fuldøerne  er fra omkring januar til starten
ning i verdensklasse. I takt
voksne Zebrahajer (Stegosaf april, hvor vejret holder tørt, og Andamed at vi nærmer os revet,
toma fasciatum) og hviler sig.
manerhavet er roligt.
får hver instruktør eller diveOm natten er zebrahajerne
Det er også her, man bør planlægge sin
master skik på sit dykkeraktive og søger føde på lavdykkerferie i, da vandet er krystalklart
hold bestående af 2-4 mand.
ere vand, hvor de lever af
med en sigtbarheden på 20-35 meter.
Jeg briefer min gruppe om
småfisk, krebsdyr og blødI løbet af april starter regnsæsonen, som
det kommende dyk ved Koh
dyr. Men i løbet af dagen er
strækker sig helt til november. Her er sigtBida Nok. Et afslappende
de ofte at finde ved deres
barheden reduceret til 5-15 meter og,
dyk, kan jeg mærke, for de
hvileplads. Og nærmer man
søgangen bliver så barsk, at dykkerbåder alle sammen meget ersig langsomt uden overraskene har svært ved at sejle ud til de popfarne dykkere. Alle nikker
ende bevægelser lader de
ulære destinationer.
og er indforstået med, at vi
én komme på ganske tæt
intet rører dernede, og at vi
hold. Inden dykket aftalte
ikke følger efter dyr, der forvi, at gruppen forbliver samsøger at svømme bort fra os. Få minutter efter daler let, og at vi nærmer os forvi ned i dybet, mens silhuetten af dykkerbåden går i fra så hajerne altid kan se os. Vi holder 3-4 meters
ét med den blå farve.
afstand og bliver ved hajerne i max. 5 minutter.
Giver hajerne alligevel udtryk for at være utrygge
Vi nærmer os den dybere del af revet, som ligger på
26 meters dybde. Jeg får øjenkontakt med min grup- ved vores tilstedeværelse er aftalen, at vi svømmer
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”

PÅ DENNE DYBDE HAR LYSET SVÆRT VED AT NÅ NED, SÅ DE
FARVESTRÅLENDE KORALLER OG MYLDERET AF SMÅKRAVL
ER BORTE. MEN VI ER PÅ JAGT EFTER NOGET STØRRE”

roligt væk med det samme. De godt 2,5 - 3 meter
store hajer ligger helt stille uden tegn på at være forstyrret. Vi ligger helt stille, mens vi iagttager disse
prægtige dyr. Fem minutter føles som to under overfladen, og jeg giver tegn til, at vi lige så roligt trækker os tilbage.
DET FARVESTRÅLENDE REV
Vi svæver mod den lavere del af revet, hvor vi iagttager en Ottearmet blæksprutte (Octopus cyanea) i
færd med at snige sig hen over korallerne. Den har
nok opdaget os, for pludselig får den travlt med at
skifte både form og farve. Det er helt fantastisk at se,
hvordan denne camouflagens mester som ved et
trylleslag kan forsvinde foran øjnene af én. Vi følger
ihærdigt blækspruttens forklædningsseance, indtil
den ser sit snit og forsvinder ind i en mørk lille grotte.
Vi fortsætter vores dyk mod et stort plateau af Staghorn koraller (Acropora robusta), hvor jeg altid aflægger Søhesten (Hippocampus comes) et lille visit. Jeg har
hørt rygter om, at der skulle bo to søheste i området,
men jeg har kun haft held med at finde den ene af
dem. Plateauet er stort, og dyrenes camouflage er
fremragende, så det er som at lede efter en nål i en
høstak, hvis man ikke ved, hvad man skal kigge efter.
Har man til gengæld først fundet frem til søhesten, vil
man stortset altid kunne finde den samme sted igen.
I de fire måneder jeg var tilknyttet dykkercentret,
var søhesten altid at finde indenfor en radius af 2x2
meter. Men vi divemastere har det lidt som svampesamlere og andre luskede folkefærd. Har man først
fundet noget godt, gælder det om at holde kortene
tæt ind til kroppen. Jeg sikrer mig derfor, at der ikke
er andre dykkerhold i nærheden, svømmer så over
til gemmestedet og stirrer mig blind på korallerne.
Fokuseret scanner jeg hver en afkrog, og vidste man
ikke bedre, ville man aldrig opdage, at der ligger en
søhest dernede og klamrer sig fast til staghornene.
Jeg vinker på skift dykkerne over og udpeger det lille
gule vidunder, som ikke synes at ænse vores nys-

 Ottearmet blæksprutte (Octopus cyanea) lister sig hen
over blødkorallerne.
 Søhestens (Hippocampus comes) farve og tekstur er som
skabt til gå i et med Staghorn korallerne (Acropora robusta).
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 Blandt blødkorallerne gemmer sig et utal af nøgensnegle i de mest Psykedelisk farver. Her ses
Halgerda stricklandi.
 Farverige skove af blødkoraller (Dendronephthya hemprichi) i titusindvis lyser op og giver liv til de
lodrette klippevægge.

gerrige blikke. I mellemtiden har en Hawksbill havskildpadde (Eretmochelys imbricata)
gjort os selskab og svømmer hen over hovederne på os.
Vi svømmer videre mod den nordlige side
af øen, hvis lodrette væg er beklædt med
titusindvis af de mest farvestrålende blødkoraller, man kan tænke sig. Disse kulørte
skove, som Thailands Andamanerhav er
kendt for, huser også et utal af nøgensnegle med de mest hallucinerende farver.
Vender man blikket fra væggen og ud i det
dybe blå, kan man se store stimer af Barracuda (Sphyraena qenie) og Bigeye trevallys (Caranx sexfasciatus). Ligeledes kan man
ofte spotte de sky Sorttippede revhajer
(Carcharhinus melanopterus), mens Hvalhajer (Rhincodon typus) kun ses enkelte
gange i løbet af sæsonen. Alligevel holder
man altid øje med, om der dukker en stor

skygge op ude i det blå. Det gør der ikke
på dette dyk, men samtlige dykkere har et
smil på læben, da vi bryder overfladen og
bliver samlet op af dykkerbåden.  
PARADISISK KLONDYKE
Få kilometer nord for Koh Bida Nok ligger den
noget større ø Koh Phi Phi Ley, bedre kendt
som øen hvor Hollywood filmen ”The Beach”
blev indspillet. Efter filmens premiere i år
2000, er Phi Phi øerne blevet et trækplaster
for et utal af turister på godt og ondt. De
mange turister bringer beskæftigelse og
velstand til lokalbefolkningen, men manglende regulering fra myndighedernes side
går hårdt ud over områdets økosystem.
At området er en del af Hat Noparat Thara
– Koh Phi Phi National Park er desværre
ingen hindring for, at vildnisset må vige for
hoteller og andre kommercielle foretagender.
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Fiskerne forstår ikke, hvorfor der ikke tages hånd
om den øgede spildevandsudledning i den relativt
lavandede Phang-nga Bay. Dykkeroperatørerne
beklager sig over det stigende antal af rekreative
fiskerbåde. Dykkerguider bider sig i læben, når de
ser uøvede eller nyligt certificerede dykkere dumpe ned i de skrøbelige koraller. Hver især bidrager
vi til belastningen af dette paradisiske Klondyke.
Set gennem en dykkermaske er Phi Phi øerne dog
stadig et sandt paradis med en helt usædvanlig
artsrigdom.
THE BEACH
Vi hopper i det krystalklare vand ved Koh Phi Phi
Ley. Øens vestlige side byder dykkere på adskillige ”swim through”, som i og for sig er små grotter som man kan svømme igennem. Inde i mørket
gemmer der sig altid tætte stimer af småfisk, som
piler ud til alle sider, når dykkere svømmer igennem. En af disse grotter huser en ofte overset skikkelse, som dog rangerer meget højt på de fleste
dykkeres ønskeliste. På væggen, blandt gule, grønne og røde havsvampe sidder en lille, Gul tudsfisk
(Antennarius maculatus) og falder i ét med sine omgivelser. En kollega, som betroede mig dens tilholdssted, fortalte, at den har boet på den selvsamme
væg de sidste to år. Tudsefisk ses sjældent svømme,
men de bruger derimod deres tilpassede bryst- og
 Tudsefisken (Antennarius maculatus), som normalt lever
et meget stationært liv ses af og til ”spadsere” afsted
på sine tilpassede bug- og brystfinner.
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bugfinner til at ”vandre” med. Faktisk ser det ud
som om, de har små fødder. Hos de fleste arter er
strålerne i den forreste rygfinne omdannet til en antenne, ofte med en hudlap for enden, som fisken kan
vifte med som lokkemad. Når et nysgerrigt og intetanende byttedyr nærmer sig, åbnes gabet i løbet af
et splitsekund og byttet suges med ind vha. det undertryk, der dannes.
Vi svømmer videre mod lavere vand, hvor vi bl.a. ser
Stor moræne (Gymnothorax javanicus), Skægget dragehovedfisk (Scorpaenopsis barbatus), Gullæbet havkrait
(Laticauda colubrina), Mantis rejer (Odontodactylus scyllarus) og et par hawksbill havskildpadder i færd med
at æde blødkoraller.
Efter en time under vandet gør vi klar til at stige til
overfladen. Alt imens jeg gør klar til at blæse luft i
min sikkerhedbøje, får vi øje på to Sepiablæksprutter
(Sepia latimanus) der nysgerrigt nærmer sig. De er
tydeligvis interesseret i os og kommer helt tæt på
for at undersøge vore ansigter. Måske er det spejlingerne fra glasset i dykkermasken, der har vakt deres
opmærksomhed. Jeg blæser luft i sikkerhedsbøjen,
som suser til vejrs. Dette bliver blæksprutterne lidt
forskrækkede over, så de kvitterer ved at sende en
bølge af changerende farver hen over sig og svømmer så bort. Vi følger langsomt og opmærksomt
sikkerhedslinen op til den orange bøje, som vugger
i overfladen. Motorstøjen fra de mange speedbåde,
der drøner rundt over os, markerer, at vi har afsluttet vores dyk ved indsejlingen til Maya bay på Koh
Phi Phi Ley. Den smukke, øde sandstrand fra ”The
Beach” er svær at få øje på, da den hvide bugt er
plastret til med både og turister, der valfarter hertil
fra nær og fjern. Ønsker man at opleve Maya´s paradisiske strande helt for sig selv, skal man blot hyre
en båd, der vil sejle én derud efter kl. 14. Her er alle
de organiserede turistekskursioner atter på vej hjem
igen, og stranden ånder igen fred og idyl.

Kilder:
Seenprachawong, U. Economic valuation of coral reefs
at Phi Phi Islands, Thailand. Int. J. Glob. Environ. Issues 3,
104–114 (2003)
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HVER ISÆR BIDRAGER
VI TIL BELASTNINGEN AF
DETTE PARADISISKE KLONDYKE”
 Morænen (Gymnothorax javanicus) er en meget nysgerrig fisk, som ofte viser stor interesse for dykkere og er ikke
aggressiv, så længe den behandles med respekt.

TRANSPORT:
Let tilgang til både Phi Phi´s kridhvide sandstrande og dykkersteder bidrager til øernes stadigt stigende popularitet. Fra Danmark er det lettest at flyve til Phuket eller Krabi (pris: 5.000-6.000 kr.) og
herfra sejle til Koh Phi Phi Don. Sejturen varer ca. 1,5 til 2 timer og prisen er omkring 100 kr. Der er
3 daglige afgange fra Phuket og Krabi.
Dykningen langs Thailands vestkyst grænsende til Andamanerhavet byder på spektakulære dyk og
rig artsdiversitet, hvorimod den Thailandske Golf ikke har det store at byde på i den henseende.
Dykning ved Phi Phi foretages altid som båddyk, som regel med to dyk pr. tur. Prisen for en sådan
tur er ca. 450 kr. Lad være med at vælge den billigste operatør uden først at høre, hvor mange
dykkere der er pr. gruppe, og om grupperne tilpasses efter erfaringsniveau. Jeg kan anbefale Phi Phi
Scuba (www.ppscuba.com), som bl.a. garanterer max. 4 dykkere pr. divemaster. Viking Divers
(www.vikingdiversthailand.com) kan også anbefales.
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ENDNU
EN LØVE FIK
HALSBÅND PÅ
Tekst og foto: Ditte Dahl Lisbjerg

Den 15. oktober 2013 lykkedes det vildtbiolog Niels
Mogensen at få endnu et halsbånd på i en løvinde i
Dansk Zoologisk Selskabs løveprojekt i Kenya.
Det blev den 5 år gamle hun Nenkume, der tilhører
Ol Kinyei flokken i Ol Kinyei reservatet, der ligger
lige øst for Naboisho. Løvinden blev bedøvet af dyrlæger fra Kenya Wildlife Service, og fik monteret
halsbåndet, som med det samme begyndte at sende
data til os om løvindens færden. Det blev den tredje
løve som Niels har sat halsbånd på i området.
Desværre blev den første løve dræbt mindre end et
år efter halsbåndet kom på.
Du kan følge Nenkume og Jemjabi (den anden af projektets løver med halsbånd) på: www.dzs.dk/loveprojekt
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MANGFOLDIGT LIV
MONTEREY BAY,
CALIFORNIEN

 Pukkehval (Megaptera novaeangliae)
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Man skal ikke opholde sig længe ved Monterey-bugten på den
amerikanske vestkyst i Californien for at opdage, at mange
forskellige livsformer eksisterer netop her. I bugten har man
gode chancer for at se hvaler, delfiner, havoddere, sæler,
havskildpadder, søløver og forskellige havfugle. Ikke langt
fra vandet byder især natten på forskellige landlevende dyr.
Monterey-bugten er et sted, hvor livet såvel på land, i vand
og luften i allerhøjeste grad trives.
Tekst og foto: Claudia Sick
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Monterey-bugten er en del af det større beskyttede marine område i USA:
’The Monterey Bay National Marine Sanctuary’. Beskyttelsen består i, at der
i området bl.a. ikke må udvindes mineraler og fossile brændstoffer, ikke må
dumpes affald (dog med visse undtagelser), dyrelivet må ikke forstyrres,
og kun i visse definerede zoner må der sejles med private både.
Midt i bugten tæt på land starter en enorm kløft under vandet, som i størrelse
overgår den kendte Grand Canyon: Monterey Submarine Canyon.
På sit dybeste rækker kløften ned på over 3,6 km’s dybde under vandoverfladen. Denne dybe kløft er helt afgørende for det marine økosystem.
Det beskyttede område siges at være et af verdens bedste steder at
observere marint dyreliv, da det huser 40 arter af (semi)marine pattedyr,
over 90 arter af fugle, 4 arter havskildpadder og knap 350 fiskearter.
Af dem findes 21 udryddelsestruede arter her.

EN SÆRDELES PRODUKTIV BUGT
Monterey-bugten er speciel produktiv grundet dens unikke geologi. Kontinentalpladen strækker sig ikke langt ud fra kysten, og den enorme undervandskløft gør,
at dybden øges hurtigt og drastisk fra land. Opstrømninger fra dybden om sommeren giver næringsrigt vand til overfladen, hvilket giver grobund for et stort
og komplekst fødenet. Store og tætte tangskove (kelp forests), der er et af de
mest produktive økosystemer i verden, danner forskellige økologiske nicher og
dermed et levegrundlag for mange forskellige dyr. Kyststrækningens geologi er
forskelligartet i sig selv og danner dermed levesteder for mange forskellige dyr.
HVALER OG DELFINER
Af de 33 arter af hvaler og delfiner, der kan findes i området, forekommer ca. 10
arter hyppigt, heriblandt Pukkehval (Megaptera novaeangliae), Blåhval (Balaenoptera
musculus), Gråhval (Eschrichtius robustus), Spækhugger (Orcinus orca), Risso’s delfin
(Grampus griseus), Stillehavshvidside (Lagenorhynchus obliquidens), Langnæbbede
almindelige delfin (Delphinus capensis) og Marsvin (Phocena phocoena).
Gråhvaler foretager én af de længste, kendte migrationer i verden blandt alle
pattedyr med en årlig rejse på ca. 16-19.000 km. Om vinteren yngler de i Mexicos
varme vande, hvorefter de rejser mod nord til de Arktiske vande for at søge føde
om sommeren. Som en del af deres lange rejse nær kysten i Stillehavet kan disse
hvaler observeres i Monterey-bugten i vinter- og forårsmånederne. Grundet bugtens
store dybde med rigeligt føde, er dette et  naturligt stop på migrationsruten, og hele
populationen menes at passere forbi bugten inden for under blot 5 km fra land.
Verdens største dyr nogensinde, blåhvalen, kan findes i bugten fra sent forår til
tidligt efterår.
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 Pukkelhvalen er kendt for sine imponerende krumspring over vandet, til stor fornøjelse for publikummet.
Årsagen til adfærden kendes ikke, men en teori inkluderer, at hvalen på den måde kan komme af med
parasitter på huden, mens andre forskere mener, at de gør det for fornøjelsens skyld.
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MONTEREY-BUGTEN ER SPECIEL PRODUKTIV GRUNDET DENS UNIKKE
GEOLOGI. KONTINENTALPLADEN STRÆKKER SIG IKKE LANGT UD FRA KYSTEN,
OG DEN ENORME UNDERVANDSKLØFT GØR, AT DYBDEN ØGES HURTIGT OG
DRASTISK FRA LAND.

SÆLER

FUGLELIV VED OG PÅ HAVET

Fem arter af sæler og søløver forekommer altid eller
hyppigt i Monterey-bugten: Californisk søløve (Zalophus californianus), Stellar søløve (Eumetopias jubatus),
Nordlig søelefant (Mirounga angustirostris), Nordlig pelssæl (Callorhinus ursinus) og Spættet sæl (Phoca vitulina).
Derudover er der rapporteret observationer af Guadaloupe-pelssæl (Arctocephalus townsendi), idet man
har fundet syge individer skyllet op på stranden.

De 94 arter af fugle, der forekommer i og omkring
Monterey-bugten i marsk, vådland og til havs inkluderer bl.a. Brun pelikan (Pelecanus occidentalis) og
Sølvhejre (Ardea alba). Det høje artsantal skyldes områdets høje produktivitet, der giver rigeligt fødegrundlag for forskellige fugle. Derudover giver kyststrækningens geologi forskellige typer levesteder. Området ligger desuden i migrationsruterne for mange
fuglearter.

HAVSKILDPADDER

Fire arter af havskildpadder eksisterer i Montereybugtens vandmasser, nemlig Grøn havskildpadde
(Chelonia mydas), Olive Ridley
skildpadde (Lepidochelys olivacea),
Læderskildpadde (Dermochelys
HAVODDERE BRUGER VÆRKTØJ
coriacea) og Uægte karetskildHavoddere skal dagligt æde 20-30 % af deres egen kropsvægt for at
padde (Caretta caretta). Læderopretholde deres høje stofskifte og dermed kropstemperatur i det kolde,
skildpadden er den mest almarine miljø. En voksen hun vejer ca. 20 kg, og hanner op mod dobmindelige i området og er den
belt så meget. En voksen hun skal dermed finde og æde 4-5 kg føde
største af havskildpadderne
hver eneste dag.
med en længde på op til 2,4 m
og vægt på 900 kg (dog typisk
Havodderes føde består af over 60 forskellige marine hvirvelløse dyr.
mindre). Læderskildpadden er
Hvert individ har specielle præferencer, hvor nogle foretrækker krabden kryb-dyrsart, der har den
ber og blæksprutter, mens andre går efter snegle og muslinger. En
største udbredelse, og som
havodder, der er specielt glad for søpindsvin, kan kendes på sine viodykker dybest – ned til under
lette tænder, der refereres til som ’echinochrome coloring’. Synet og
1,3 km’s dybde. Trods dens
følesansen (især i mudret vand og om natten) bruges til at finde føde.
store udbredelse er arten den
Havoddere er et af de få dyr, der bruger værktøj til at bearbejde fødemest truede af alle havskildemner. Meget af føden består af bløddyr med en hård skal (exoskelet,
padder, da bestanden falder
sneglehus, muslingeskal) som beskyttelse af de bløde dele. Havodmed alarmerende hastighed.
deren har dog fundet en løsning og får fat i de spiselige bløddele ved
Siden 1980 er bestanden faldet
at slå skallen itu mod en sten, som den placerer på sit bryst.
med over 90 %. Fatal bifangst
af arten ved kommercielt
fiskeri er en af de største årsager
til artens drastiske tilbagegang.

Video, der viser odderens brug af værktøj:
http://www.youtube.com/watch?v=Uc7Ahp5--eE

55 Habitat



UDGAVE 8 / DEC 2013

Californiske søløver kan ofte observeres i stort antal på platforme, inklusiv broer, på havne, hvor de kan ligge
og suge solens varme til sig.

HAVODDER
Den Californiske eller Sydlige havodder (Enhydra lutris
nereis) er en underart af havodderen og findes langs
den californiske kyst. De er mange steder afhængige
af de store tangskove, da de bruges til både fouragering og som hvilested og yngleplads.
De tangplanter, der danner tangskovene, hører til
blandt verdens hurtigst voksende organismer med
en vækstrate på op til 35 cm per dag. De kan gro på
ned til 30 meters dybde, og danner dermed enorme og
høje tangskove, som havodderen og en masse andre
marine organismer har glæde af. Selv når tangen
skylder på land, understøtter den forskelligt liv som
krebsdyr, hvirvelløse dyr og fugle.
Havodderen æder bl.a. krebsdyr, muslinger, søpindsvin og visse steder lidt bundlevende fisk, og de kan
dykke ned til over 80 m efter føde (kun hanner dykker
dog så dybt). Da især søpindsvin æder tangeskovene,
spiller havodderen en vigtig rolle i økosystemet ved
at holde bestanden af søpindsvin nede, og dermed

bevares tangskovene og de mange arter, der er afhængige heraf.
Havodderen er en truet art (IUCN: Endangered), og
den californiske havodder er opført på CITES liste 1,
hvilket betyder, at international handel er strengt forbudt, mens de to andre underarter er på liste 2, dvs.de
må udnyttes og handles under kontrollerede forhold.
HAVODDEREN I DRASTISK TILBAGEGANG
I midt 1700-tallet talte bestanden af californiske havoddere op mod 15.000 individer, men i dag er den
nede på 2.500-3.000 individer, hvoraf knap halvdelen
findes i det beskyttede område. Den drastiske bestandsnedgang fra 1700-tallet og et par hundrede år
frem skyldes primært jagt for deres pels. De nuværende californiske havoddere nedstammer alle fra blot
50 individer, som undslap pelsjægerne. Denne lille
koloni blev opdaget ved Big Sur i Californien i 1938,
og forud for det troede man i næsten 20 år, at den
californiske underart var uddød.
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 Havoddere holder sig flydende via den hyppige pelssoignering, hvor bittesmå luftbobler inkorporeres i den
tætte pels.

Bestanden af californiske havoddere menes i dag at
være nogenlunde stabil, dog muligvis svagt nedadgående. Studier har afsløret, at infektionssygdomme
sandsynligvis forårsaget af encellede parasitter, der
bæres af bl.a. katte og amerikanske pungdyr, er en
hyppigt forekommende dødsårsag hos de californiske
havoddere. Havodderne menes dermed at smittes via
landbaserede kilder. Andre fremtrædende sygdomme,
der forårsager havoddernes død, er bughinde- og
hjernebetændelse. Parasitter og infektionssygdomme
menes at forårsage død hos over 40 % af havodderne.
På verdensplan menes havodderen i start 1700-tallet
at tælle mellem 150.000 og 300.000 individer. I midten
af 1700-tallet ankom russiske opdagere til Alaska og
høstede herefter indtil slut 1800-tallet et stort antal
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HAVODDERENS PELSSOIGNERING
Havoddere har verdens tætteste pels med
mellem ca. 39.000 og 155.000 hår per cm2.
Pelsen er helt essentiel for, at havodderen
kan holde varmen i det kolde stillehavsvand, hvor den opholder sig det meste af
sin tid. Pelsen skal dog næsten konstant
soigneres for at dens varmeisolerende
evne opretholdes. Ved pelssoigneringen
fordeles naturlige vandafvisende olier i hele
pelsen, og der inkorporeres bittesmå luftbobler mellem hårene, som gør, at havodderen kan flyde, og at det kolde vand ikke
har direkte kontakt med huden, hvorved
der isoleres mod kulden.
Havoddere har en relativ løs hud, så de
kan hive i og soignere også de sværere
tilgængelige kropsdele. Soigneringen
foregår typisk i fire mere eller mindre
overlappende stadier:
1) Koldbøtter og rulning i vandoverfladen,
2) Gnubning af kroppen,
3) Slikken af bagluffer og hale,
4) Slikken af forpoter, bryst og ansigt

 Havodderen består af tre geografisk adskilte underarter, hvis udbredelse er markeret med cirkler på
kortet. Udbredelsen for den californiske underart
(Enhydra lutris nereis) er markeret med den røde cirkel.
Kilden er: IUCN
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havoddere til kommerciel handel med pels, der gjorde,
at havodderen i start 1900-tallet var næsten udryddet.
I 1911, hvor den samlede bestand estimeres at have
været mindre end 2.000 individer, blev havodderen
endelig beskyttet ved lov mod jagt på dens pels.
Havodderen er herefter blevet translokeret (nogle
individer flyttes til et andet sted) til flere steder for at
etablere nye bestande, nogle men ikke alle forsøg
med succes. Langs Nordamerikas vestkyst mellem
Washington stat og Californien er der i dag et større
hul i artens udbredelse (på trods af introduktionsforsøg her), og de to populationer er dermed geografisk og genetisk adskilt, så de danner to selvstændige
underarter. Den samlede bestand af havoddere menes
i dag at være godt 100.000 individer.
NYERE TIDS TRUSLER MOD HAVODDERE
En trussel mod havoddere i nyere tid er prædation
fra spækhuggere, hvilket mistænkes at være en af
de primære medvirkende årsager til nedgangen i
bestanden i Alaska fra 1970’erne og fremefter. Det
øgede prædationstryk fra spækhuggere på havoddere menes at skyldes nedgangen af spækhuggeres
oprindelige byttedyr, såsom nordlig pelssæl, spættet
sæl og Stellar søløve. Prærieulve, brune bjørne, hvidhajer og ørne er også havodderes naturlige fjender.
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Især i 1970’erne og 80’erne blev mange havoddere
fanget som bifangst i net ved kommercielt fiskeri og
druknede herved. Også i dag menes der i Californien
at fanges et vist antal havoddere i net til fiskeri.
I 1989 forårsagede et stort olieudslip (Exxon Valdez)
med muligvis over 100.000 m3 olie tabt i havet ved
Alaska op mod 4.000 havodderes død, og påvirkede
også en lang række andre marine arter. Olieudslip
er i dag den største direkte menneskeskabte trussel mod havoddere, og et udslip kan være specielt
katastrofalt for californisk havodder, da bestanden
er relativ lille og geografisk koncentreret. Mens
sæler og hvaler har et tykt spæklag, har havoddere
et højt stofskifte og en meget fin og isolerende pels,
der gør, at de kan opretholde kropstemperaturen i
koldt vand. Pelsens varmeisolerende funktion skal
dog konstant vedligeholdes ved, at havodderen
soignerer den. Ved olieudslip ødelægges pelsens isolerende evne, og mange oddere vil dø af nedkøling.
Andre vil dø af fordøjelsesmæssige defekter ved at
indtage det olieinficerede vand, som er uundgåeligt,
når de soignerer pelsen, eller de vil indånde giftige
dampe, der resulterer i fatale luftvejsproblemer.
Lær mere om havodderens biologi i denne video:
http://www.youtube.com/watch?v=8h_ifQndFCo

 Spættet sæl (Phoca vitulina) er en af fem arter af sæler og søløver, der hyppigt eller altid forekommer i Monterey-bugten.
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NÅR DET KOLDE VAND FRA HAVET MØDER DE VARME
LUFTTEMPERATURER DANNES VANDHOLDIG TÅGE,
SOM DANNER GROBUND FOR ET FRODIGT MILJØ NÆR
KYSTEN HERUNDER FOR DE STORE RØDTRÆER

VERDENS HØJESTE TRÆER
Det marine økosystem har også en betydning for det
kystnære terrestriske økosystem, ikke mindst når det
kommer til de kendte amerikanske kæmper, rødtræerne (eng.: redwoods). Når det kolde vand fra havet
møder de varme lufttemperaturer dannes vandholdig
tåge, som danner grobund for et frodigt miljø nær
kysten herunder for de store rødtræer. Historisk set
har rødtræer og dens nære slægtninge været udbredt
i det meste af verden, men i dag findes kun tre arter
i hhv. det kystnære, nordlige Californien (Sequoia
sempervirens; Rødtræer, Coastal/California redwood),
i Sierra Nevada-bjergkæden (Sequoiadendron giganteum;
Mammuttræ, Giant sequoia, Sierra redwood) og i en
dal i Kina (Metasequoia glyptostroboides; Vandgran,
Dawn redwood).
Rødtræerne ved Californiens kyst trives ved og er afhængige af den regelmæssige og tætte tåge. I trætoppene suger nålene vand fra tågen, hvorved træerne kan blive så høje som de kan. Denne rødtræart
bliver de højeste træer i verden, og det højeste nulevende individ skulle efter sigende være 115 m højt.
Den nogenlunde stabile gennemsnitstemperatur på
10-15 grader celsius spiller også en vigtig rolle for
træernes cyklus. Temperaturen og forekomsten af
daglige tågebanker er netop afgørende for træernes
geografiske udbredelse. Andre nåletræer udkonkurreres af rødtræer i netop denne type miljø. Rødtræer
er særligt modstandsdygtige over for parasitter som
termitter og myrer, tilsyneladende fordi barken indeholder specielle kemiske stoffer, som afstøder para-

sitter. Derudover kan de langt hen ad vejen modstå
store skovbrande, da den tykke bark omdannes til et
beskyttende varmeskjold. Rødtræskovene er desværre truede (IUCN: Endangered) grundet intensiv
skovhugst, da træet kan bruges til mange forskellige
ting.
LIVET PÅ LAND
Selvom rødtræskovene ikke som sådan indeholder et
højt antal dyrearter, findes der i andre typer miljøer
nær Californiens kyst mange forskellige pattedyr. Af
de større og mere kendte kan bl.a. nævnes Prærieulv
(Canis latrans), Rødlos (Lynx rufus), Puma (Puma concolor;
på engelsk også kaldet Cougar, Mountain lion/cat og
Catamount), Vaskebjørn (Procyon lotor) og Stribet stinkdyr (Mephitis mephitis). Californien er også et paradis
for fuglekiggere, da der findes en lang liste af arter
her. Bl.a. kan findes nok en af verdens mest truede
fuglearter: Californisk Kondor (Gymnogyps californianus).
Der findes i dag godt og vel 200 individer af arten i
naturen. Kampen for at bevare Nordamerikas største
landlevende fugl fortsætter.

 De californiske rødtræer er de højeste træer i verden.
Det højeste individ siges at være 115 højt. Træerne kan
opnå denne imponerende højde, da de foruden at optage
vand gennem rødderne også er i stand til at optage vand
(i form af vandholdig tåge) gennem nålene i toppen.
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Det oversete Hotspot:

Trinidad
& Tobago
Tekst: Ditte Dahl Lisbjerg
I det sydlige Caribien, kun 11 kilometer fra Venezuelas
kyst, ligger den lille ø-stat Trinidad og Tobago bestående af to hovedøer af samme navn og derudover
21 småøer.
På Tobago ligger verdens ældste beskyttede skovområde, som allerede i 1776 fik status af beskyttet
område, da man tidligt forstod, hvor vigtig skoven
var for nedbøren i området. Tobago Main Ridge Forest Reserve er af samme grund indstillet til listen
over UNESCOs World Heritage Sites.
Selvom øerne tilsammen er lidt mindre end Sjælland, huser de mere end 3.000 arter - hvoraf 85 er
endemiske. Øerne har en række forskellige habitater; både højtliggende tågeskov og lavlandsregnskov,
savanne, mangrove og sump. I forhistorisk tid var
øerne forbundet med det sydamerikanske fastland
og har siden ligget udstrøms for Orinoco-deltaet.

Den relative isolation, gentagne koloniseringer fra
fastlandet og ørigets diverse geografi og jordbundsforhold har gjort udvikling af biodiversitet muligt.
I et interview med Mongabay.com fortæller Nigel
Noriega, direktør for Sustainable Innovation Initiative, om Tobago og Trinidads betydning for forståelsen af ø-biogeografi og en række opdagelser inden
for biologien. For eksempel bruges Tobagos gubbyer i
en række evoloutionsbiologiske forsøgssammehænge,
og opdagelsen af ekkolokalisering hos flagermus
samt fænomenet biomimicry har altsammen rødder
i udforskningen af ørigets forskelligartede natur.
Læs mere: Jeremy Hance mongabay.com (August 26, 2013).
Trinidad and Tobago: a biodiversity hotspot overlooked.
Læs mere: http://news.mongabay.com/2013/0826-hance-trinidad-tobago-interview.html
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 Trinidad motmot (Momotus bahamensis). Foto: Stephen Turner/Creative Commons 3.0
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 Rensdyr, Giant Gingko, Flickr
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ARKTIS

THE BIG FIVE
I ARKTIS
ISBJØRN – HVALROS
NARHVAL - MOSKUSOKSE – RENSDYR

RENSDYR
Tekst: Elmer Topp-Jørgensen

#4
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RENSDYR – MERE END BLOT
JULEMANDENS HJÆLPER
Udover at være julemandens foretrukne trækdyr og en vigtig indtægtskilde for mange oprindelige folk
i Arktis (f. eks. Samer i Skandinavien og Nenetter i Rusland) er rensdyr unikt tilpasset livet i Arktis og
holdes som husdyr i store dele af dens naturlige udbredelsesområde. Nomadiske rensdyrholdere følger
ofte rensdyrenes årlige vandring f. eks. mellem højland (sommer) og lavland (vinter). Dyrene holdes i
flokke fra hundreder til tusinder af dyr, hvor de anvendes som trækdyr og som kilde til mælk, kød, pels og
gevirer, som sælges eller anvendes til tøj og andre fornødenheder i den lokale husholdning. Pulveriseret
gevir sælges i asien som potensmiddel, kosttilskud samt i traditionel medicin, og et norsk firma har f.eks.
forsøgt sig med at sælge tørrede rensdyrpeniser til det asiatiske marked (Ekstrabladet 2005). Så ud over
at trække slæder har dyret mange anvendelsesmuligheder.
I denne artikel gennemgås artens udbredelse og forvaltning i Grønland

OM RENSDYR
Rensdyrets latinske navn er Rangifer tarandus og i
Grønland forekommer underarten groenlandicus. Hanner er noget større end hunner, og kan nå en vægt på
140 kg. I løbet af parringssæsonen kan de dog tabe
helt op til 40 kg, når de skal skræmme andre hanner
væk fra parringsvillige hunner og forsøge at imponere det modsatte køn. Rensdyr kan løbe op til 70 km
i timen.
Rensdyr adskiller sig fra alle andre hjorte ved, at både
hanner og hunner har gevirer. I forhold til kropsstørrelse har rensdyret det største gevir af alle nulevende
hjortearter. Rensdyrene klove er også blandt de største i forhold til dyrets størrelse. De virker som snesko,
så dyrene ikke synker ned i sneen om vinteren. Klovene kan også fungere som svømmefødder, idet rensdyr er i stand til at svømme ca. 10 km i timen. Rensdyrenes hår er luftfyldte, hvilket giver den opdrift i
vandet. Dette kan være praktisk, når man skal krydse
iskolde floder eller søer. Pelsen virker også fantastisk

isolerende i den arktiske kulde.
Rensdyr spiser fortrinsvis lav, men kan også spise
dværgbuske, græs og fjeldrevling. Fjeldrevling er dog
ikke dens foretrukne føde, og spisningen af denne art
kan være tegn på overgræsning af dens favoritføde.
I Vestgrønland har rensdyrene kun få naturlige fjender. I det nordligste Grønland findes polarulven, men
det er uvist, om den kommer i kontakt med de nordligste bestande. Isbjørn findes kun sporadisk i Vestgrønland, men er set spise efterladenskaber fra fangsten (indvolde). Havørne findes i Vestgrønland fra
Diskobugten og sydover, men de udgør ingen trussel
for voksne dyr.
Rensdyr bliver kønsmodne i 2-års-alderen og kan få
kalve hvert år. De er drægtige i 8-9 måneder, og deres
mælk er tre gange så fed som komælk. Rensdyr kan
blive omkring 12-15 år. I den alder vil dens tænder
ofte være nedslidt, og det bliver sværere for den at
få næring ud af den sparsomme vegetation.
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 Rensdyr, Peupleloup, Flickr
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RENSDYR ADSKILLER SIG FRA ALLE ANDRE HJORTE VED AT BÅDE HANNER OG HUNNER HAR GEVIRER. I FORHOLD TIL KROPSSTØRRELSE HAR
RENSDYRET DET STØRSTE GEVIR AF ALLE NULEVENDE HJORTEARTER"
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Peary caribou and arctic-island caribou
Grant's caribou
Barren-ground caribou
Woodland caribou
Domestic reindeer 1 500/point
Svalbard reindeer
Tundra reindeer
Wild forest reindeer
CAFF boundary

UDBREDELSE
Rensdyr forekommer over
det meste af Arktis,
som vilde bestande
eller som husdyr (se
Figur 1). Rensdyr er også
forsøgt udsat længere mod
syd, og her trives dyrene også,
blandt andet i Skotland (Cairngorm) og
Kensington Islands nær Antarktis. Antallet af rensdyr
i verden svinger betydeligt, men man regner med,
at der findes omkring 3-5 millioner dyr.
I Grønland er rensdyret i dag, med få undtagelser,
udbredt langs vestkysten fra nord til syd. Figur 2, viser
udbredelsen af naturlige bestande og udsatte tamrener. En mindre bestand er siden kortets udarbejdelse
opdaget syd for Melvillebugten i Nordvestgrønland.
Bestanden er, måske ikke overraskende, fundet i et
område, der hedder Tuttulissuaq (oversat: stort sted
med rensdyr). Bestanden formodes dog at være lille
på grund af områdets relativt lille størrelse og fødegrundlag.
Rensdyr fandtes i Østgrønland indtil ca. 1900, hvor
en række hårde vintre udryddede bestandene.

Bestandenes
uddøen skyldtes
sandsynligvis en
serie tøfrost hændelser, som skabte
et islag over vegetationen, der gjorde det
svært for dyrene at finde
føde. Moskusokserne, som stadig
er udbredt i Østrønland overlevede
antageligt på grund af et andet fødevalg og kraftigere
bygning, der gør det nemmere at skrabe potentiel
føde fri for is og sne. Færdes man i Østgrønland kan
man stadig finde rensdyrgevirer i landskabet.
TAMRENER OG INDFØRSEL AF PARASITTER
Tamrener blev indført til Grønland i 1952 og igen i
1963-1965. Rensdyrene kom fra Finmarken i det nordlige Norge og blev først sat ud ved Itinnera i bunden
af Godthåbsfjorden nær Nuuk. De udsatte dyr trivedes, og bestanden voksede til mange tusinde dyr.
Flere af de efterfølgende udsætninger i Grønland er
gjort med dyr fra denne bestand.
I dag er de fleste udsatte tamrener forvildede, men
en rensdyrfarm er stadig aktiv (Isortoq, privatejet
bestand i Sydvestgrønland). Denne bestand er ifølge

 Figur 1. Udbredelse af vilde rensdyrbestande og forekomst af domesticerede rensdyr. Kilde: Conservation of Arctic
Flora and Fauna. http://library.arcticportal.org/1358
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 Rensdyr. Foto: Martha de Jong-Lantink, Flickr
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lokale fangere større end det tilladte antal og er begyndt at sprede sig til andre områder. Rensdyrene
udsat ved Tasiilaq i Østgrønland er ifølge lokale
fangere udryddet.

Tuttulissuaq

(ny-opdaget bestand)

Flere steder har de udsatte bestande blandet sig
med naturligt forekommende dyr. Dette har ført til
en genetisk opblanding af de grønlandske rensdyr
og tamrenerne fra Norge (se Tabel 1, side 69). Tidligere troede man, at de indførte tamrener også havde
parasitter med sig som senere spredte sig til de vilde
bestande. Nu gættes der på, at parasitterne naturligt kan være kommet til Grønland fra Canada. Dette
skal et nyt studie forsøge at afdække ved at sammenligne parasitternes dna i forskellige rensdyrbestande.
STATUS OG REGULERING AF BESTANDEN
Rensdyr jages i Grønland af både erhvervsfangere

og fritidsjægere. Årligt nedlægges et sted mellem
12.000 og 16.000 dyr (se Figur 3, side 69). Flest fra
de store bestande i det centrale Vestgrønland (bestandene 5-8, Figur 4). Jagtstatistikker fra 1721 og
frem til i dag viser, at rensdyrbestande i Arktis har
oplevet flere store bestandskollapser. De har fulgt
et mønster, hvor bestandene først øges voldsomt i

 Figur 2. Rensdyrudbredelse i Grønland. Rød farve er naturligt forekommende bestande, lyserød farve er udsatte
bestande (dyr fra Norge) og ”?” er udsatte bestande hvis status ikke kendtes med sikkerhed i år 2003. Kilde: Grønlands
Biodiversitet – et landestudie, Teknisk rapport no. 55 fra Grønlands Natur institut, 2003.
 Rensdyr nedlagt nær Nuuk. Foto: Martin Schiøtz
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Bestand

Oprindelig bestand
eller udsat?

Bestande hvor
oprindelige rensdyr
og udsatte blanzdes

Bestandstørrelse
(tæthed)

Optællingsår

Trend

Inglefield/Prudhoe

Oprindelig

Nej

2260

1999

?

Olrik Fjord/Pituffik

Tamren

Sandsynligvis

? (9 dyr udsat i 1965)

Tuttulissuaq

Oprindelig

?

?

?

?

Nuussauaq

Oprindelig og tamren

Sandsynligvis

1164

2002

?

Naternaq

Oprindelig

Nej

271

1995

?

Kangerlussuaq-Sisimiut

Oprindelig

Nej

60.000
(4 dyr/km2)

2010

Stabil

Akia-Maniitsoq

Oprindelig

Ja

31.200
(2 dyr/km2)

2010

Mindskes

Ameralik

Oprindelig og tamren

Ja

11.700
(1,5 dyr/km2)

2012

Forventet
stabil

Oeqertarsuatsiaat

Oprindelig

Sandsynligvis

4.800
(0,9 dyr/km2)

2012

Forventet
øget

Qassit

Oprindelig

Nej

196

2000

?

Neria

Oprindelig

Nej

1600

2000

?

Ivittuut

Tamren

Måske

?

?

?

Isortoq

Tamren

?

?

?

?

?

 Tabel 1. Oversigt over rensdyr bestande i Grønland med information om oprindelse, bestandsstørrelse og bestandsudvikling. Kilde: Grønlands Naturinstitut, se referencer."

antal, hvilket medfører overgræsning af de tilgængelige føderessourcer. Overgræsningen betyder, at der
ikke er føde nok til alle, og i løbet af ganske få år
bliver bestanden reduceret kraftigt.
I 1990’erne anså Naturinstituttet det samlede antal
rensdyr til at være meget lavt (ca. 20.000 individer),
og man indførte meget restriktiv regulering med et
totalt stop for fangsten i 1993-1994. Fangerne betvivlede biologernes tællinger og forstod ikke behovet
for den drastiske regulering.

Få år efter voksede bestandene pludselig eksplosivt,
og i dag er der over 110.000 rensdyr i Grønland (se
Tabel 1 og Figur 3). Kvoterne øgedes indtil årtusindskiftet, hvor man blev klar over bestandenes betydelige størrelse. For at øge fangsten, og sikre overensstemmelse mellem antallet af dyr og fødegrundlaget,
droppede man kvoter for de store bestande og regulerede i stedet fangsten med jagttider alene (Figur 3).
Den pludselig øgning af kvoter og de store bestande
gav fangerne det indtryk, at biologerne havde taget
fejl, og de havde haft ret i deres antagelse om større
bestande. Det var med til at styrke den mistillid, der
i mange år har været mellem biologer (Naturinstituttet), fangere og forvaltningen (Grønlands Selvstyre).
RISIKO FOR BESTANDSKOLLAPS

Herefter reguleret med jagttider

 Figur 3. Udvikling i det samlede antal rensdyr i Grønland
(grøn), kvoter (rød) og fangster (blå). Fangsten fra de store
bestande har siden 2003 været reguleret med justeringer
af jagttider. Kilde Piniarneq og Grønlands Naturinstitut
(se referencer)."

Naturinstituttet anbefaler en tæthed på omkring 1.2
rensdyr pr km2, for at fødegrundlaget kan understøtte
bestanden (for bestandene i Vestgrønland). Flere af
de store bestande har tætheder på eller over 1.2 dyr/
km2. Jagt er derfor et vigtigt forvaltningsredskab, der
kan sikre, at antallet af dyr passer til de tilgængelige
føderessourcer, så man undgår kollaps af bestandene.
I rådgivning til Grønlands Selvstyre for 2013-2014 anbefaler Naturinstituttet, at der ikke længere skal være
vinterjagt på rensdyr. Vinterjagten blev indført, for at
reducere de meget store bestande til et niveau, hvor

70 Habitat

”

RENSDYRENE FORVALTES I DAG I 12,
MERE ELLER MINDRE ADSKILTE OMRÅDER"

føderessourcerne kan understøtte dem. Når de store
bestande nærmer sig den anbefalede tæthed (1.2
dyr/km2), er der ikke længere belæg for vinterfangst,
som anses for at stresse dyrene i en meget sårbar
periode, hvor dyrene skal have ro til at finde føde.
Grønlands Selvstyre har valgt at følge denne anbefaling for jagtsæsonen 2013-2014.
De store bestande i Vestgrønland har dog stadig en

højere tæthed (f. eks. bestand 5 og 6 med hhv. 4 og
2 dyr/km2; se Tabel 1, side 69) end det anbefalede
(1.2 dyr/km2). Mens forvaltningen for mange bestande
ser ud til at nå den ønskede tæthed på 1.2 dyr/km2,
bliver det spændende at følge om sommer/efterårsjagten er nok til at reducere Kangerlussuaq bestanden og dermed undgå kollaps (bestanden er over 3
gange så stor som anbefalet).
BESTANDSOVERVÅGNING
Rensdyrene forvaltes i
dag i 12, mere eller mindre adskilte områder
(hertil kommer den nyopdagede bestand ved
Tuttulissuaq syd for Melvillebugten). De store
bestande overvåges jævnligt af Grønlands Naturinstitut, mens de mindre
bestande af økonomiske
årsager kun sjældent optælles af Naturinstituttet.
Naturinstituttet stiller dog
sin viden til rådighed
for lokale fangere m.fl.,
der ønskes oplæring i optællingsmetoder.
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Foto: Travis, Flickr
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 Foto: Liam Quinn, Flickr

 Foto: Liam Quinn, Flickr
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Tabel 1 (side 69) viser bestandsstørrelser, optællingsår og trend i bestandsudviklingen, med information of bestandens oprindelse og mulige opblanding mellem vilde rensdyr og udsatte/forvildede tamrener fra Norge. Tabellen viser, at bestandsudviklingen kun er kendt for fire af de 12 (nu 13) bestande.
Da mange af de mindre bestande sjældent overvåges, er deres status ukendt (se også Tabel 1, side 69).
Ifølge Naturinstituttets overvågningsplan skal 4 bestande (Kangerlussuaq-Sisimiut, Akia-Maniitsoq,
Ameralik og Qeqertarsuatsiaat) overvåges hvert 5. år.
Det betyder at forvaltningen aldrig vil få opdateret
viden fra instituttet til at forvalte de øvrige otte bestande, ni med Tuttulissuaq bestanden. Selvstyret bør
derfor sikre viden om disse bestandes status på anden
vis, f. eks. gennem formaliseret samarbejde med
lokale fangere og andre naturinteresserede.
Kendskab til bestandsstørrelser og/eller bestandsudvikling er nødvendig for en adaptiv og bæredygtig forvaltning… og så giver det julemanden (som jo kommer fra Grønland) lidt flere dyr at vælge imellem.
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DZS PROFIL
Dansk Zoologisk Selskab (DZS) er en demokratisk og
fagligt funderet organisation med fast fokus på bevarelse
af vildtlevende dyr og deres levesteder primært uden for
Danmark i områder, hvor naturen er under særligt stort
pres.

FOLKENE BAG
Selskabet’s faglige grundlag består af medlemmer, der
har en baggrund eller viden i feltet: biologer, zoologer,
geografer, ornitologer, zoo-professionelle m.fl. Udover
vores fagmedlemmer tæller selskabet også støtte-medlemmer, der ønsker at slutte op om foreningens arbejde.
Da foreningen drives frivilligt af aktive medlemmer’s
arbejde, afhænger vores aktiviteter af medlemmernes
egne idéer og initiativer. Vores bestyrelse holder møde
hver anden måned.

VILDT VIGTIGT ARBEJDE
Siden foreningens start i 2004 har vi haft fokus på at
formidle emner inden for naturbevarelse, dyreliv og
biodiversitet gennem vores hjemmeside og senere gennem vores Facebook- gruppe og udgivelsen af Habitat
(tidligere udkom nyhedsbreve).
Fra tid til anden afholder vi arrangementer for vores
medlemmer. Vi er også med i felten og bidrager helt
konkret til naturens bevarelse. DZS-medlemmer har
planlagt og udført Kipini-ekspeditionen, der i 2007 kortlagde den biologiske mangfoldighed af pattedyr og fugle
i Witu-skoven i Kenya. Vi kører desuden Mara-Naboisho
løveprojektet i Naboisho Conservancy ved Masai Mara
reservatet i Kenya med DZS fagmedlem og biolog Niels
Mogensen i spidsen. Løveprojektet arbejder for at reducere konflikten mellem løverne og Masai-kvægbønderne gennem forskning af bl.a. løvernes færden i om-

rådet. Endelig forsøger vi løbende at skaffe penge og
sponsorer til flere naturbevarelses-projekter.

VELKOMMEN I GODT SELSKAB!
Vi byder nye medlemmer velkommen i Selskabet - om du
blot passivt vil støtte op om vores arbejde, eller om du
ønsker at deltage aktivt i selskabets arbejde.
Alle, der mangler en base for et naturbevarelsesprojekt,
er ligeledes mere end velkomne i foreningen - vi kan da
danne et solidt grundlag for projektet, både formidlingsog fundraisingmæssigt, og samtidig kan vi tilbyde et
professionelt netværk at sparre med.
Sponsorater og andre bidrag til foreningens arbejde vil
blive modtaget med stor værdsættelse og tak. Skriv til
os på info@dzs.dk, hvis du eller dit firma ønsker at donere
penge til foreningen - og modtag et diplom herpå.

Læs meget mere på vores hjemmeside

www.dzs.dk

...og følg med på vores Facebook-gruppe

Du kan altid kontakte os på
info@dzs.dk
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SÅDAN BLIVER DU MEDLEM
I DANSK ZOOLOGISK SELSKAB
Er du ikke allerede medlem af Dansk Zoologisk Selskab, så er det meget let at blive det. Og så koster det blot 100 kr
om året i kontingent! Med et medlemskab støtter du aktivt op om foreningens arbejde for et stærkt dansk engagement
i bevarelsen af vilde dyr og deres levesteder.

SÅDAN GØR DU
1) Gå ind på www.dzs.dk
2) Indbetal det årlige kontingent - enten med kreditkort
via PayPal, eller ved overførsel til vores konto i Danske
Bank (3123 - 3123241312)
3) Udfyld medlemsformularen med dine oplysninger
(email, navn, adresse, medlemstype mm.)

Du vil snarest herefter modtage en velkomstpakke
med nogle af vores flotte gadgets (se evt. s 96-97)
Glæd dig!

Med et medlemskab vil du være den første til at mod-

tage Habitat i din indbakke, når det udkommer (2 gange
årligt). Desuden bliver du inviteret til vores arrangementer
til fordelagtige priser. Vores medlemmer får derudover 10%
rabat i Friluftsland og North Face butikker landet over!
Ikke mindst, så vil du som medlem bakke op om et arbejde,
som vi i Dansk Zoologisk Selskab mener er helt essentielt
- bevarelsen af en vild natur og dets dyr.

MELD DIG IND IDAG – OG GØR EN FORSKEL
FOR VERDENS VILDE DYR

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

10%
rabat!

Som medlem kan du være med til at forme foreningens

arbejde. Du er altid velkommen til at deltage i vores møder,
bidrage med kompetencer inden for fundraising, regnskab,
IT eller hvad du nu er god til, komme med gode idéer til
arrangementer og bistå i planlægningen hertil, og skrive
indlæg og artikler til hjemmesiden, vores Facebook-gruppe
og ikke mindst Habitat.
Send os blot en mail til info@dzs.dk, hvis du ønsker
at deltage mere aktivt i vores arbejde. Vi hører meget
gerne fra dig! Også hvis du har ris og ros.
Meld dig ind HER

DZS-medlemmer får 10% rabat i alle landets
Friluftsland og The North Face-butikker!
Medbring blot dit medlemskort. Tilbuddet gælder dog ikke
allerede nedsatte varer og Canada Goose.
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Få fingrene i vores
flotte gadgets!

Medlemmer af foreningen vil ved indmeldelse helt automatisk modtage vores gadgets.
Men ønsker vores medlemmer at få fat i ekstra eksemplarer, eller ønsker folk udefra
også at få fingrene i dem uden at blive medlem, så har man også mulighed for det.

VILDE PRISER!
T-shirt m. logo (str S, M, L): 100 kr/stk
Postkort (3 varianter): 6 kr/stk
Magnet (3 varianter): 15 kr/stk
Nøglering: 20 kr/stk
Klistermærke: (2 varianter) 4 kr/stk

OG DET BLIVER ENDNU VILDERE...
Du kan vælge mellem følgende “pakker” - og spare:
“Spidsmusen”: 5 valgfrie postkort - i alt 25 kr (spar 5,-)
“Lemuren”: 10 valgfrie postkort - i alt 40 kr (spar 20,-)
“Løven”: 4 valgfrie postkort + 2 valgfrie magneter
- i alt 40 kr (spar 14,-)
“Isbjørnen”: 4 valgfrie postkort + 2 valgfrie magneter
+ 2 nøgleringe + 2 klistermærker - i alt 75 kr (spar 27,-)

“Elefanten”: 5 valgfrie postkort + 3 magneter + 2 nøgleringe + 4 klistermærker + 1 t-shirt - i alt 195 kr (spar 36,-)

HVORDAN?
Bestil ved at indbetale det fulde beløb + 30 kr i porto på vores Danske Bank konto (3123 - 3123241312) med angivelse
af dit fulde navn i tekst-feltet. Skriv en mail til info@dzs.dk med din bestilling (antal, type produkt/pakke, evt. str. t-shirt
samt hvilken variant i tilfælde af flere varianter) og med modtageradressen. Når beløbet er modtaget sender vi dig
pakken.
-  Derefter, glæd dig!
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Vi har t-shirts med logo, forskellige postkort og magneter, nøgleringe og klistermærker.
NØGLERING

KLISTERMÆRKER

MAGNETER

POSTKORT
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