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Men	de	gode	historier	er	mindst	lige	så	vigtigt	at	
få	fortalt.	Overalt	i	verden	er	der	i	højere	eller	min-	
dre	grad	fokus	på	at	bevare	den	biologiske	mang-	
foldighed,	og	der	findes	et	utal	af	projekter	og	
initiativer,	der	skal	øge	vores	viden	om	arterne,	
økosystemerne,	truslerne	og	lokalbefolkningens	
rolle	i	naturbevarelse.	De	gode	historier	giver	os		
en	mere	håndfast	forestilling	om,	at	indsatsen	rent		
faktisk	virker.	Motivationen	til	at	fortsætte	arbejdet		
øges	for	de	enkelte	projektledere	og	-medarbejder,		
sponsorerne	kan	dokumentere,	at	deres	økonom-	
iske	midler	ikke	er	givet	forgæves	ud,	mens	den	
brede	befolkning,	der	kender	til	succeshistorierne,		
får	mere	lyst	til	at	bakke	op	om	projekterne	og	så-	
gar	engagere	sig	mere	aktivt	–	fordi	det	betaler	sig.

I	denne	udgave	af	Habitat	bringer	vi	den	første	
artikel	i	en	forhåbentligt	mere	eller	mindre	fast	
serie,	hvis	formål	er	at	formidle	succeshistorierne	
i	naturbevarelse	(”Conservation med succes”, s. 7).
Denne	første	artikel	omhandler	verdens	største		
sæl,	nemlig	søelefant,	som	–	for	den	nordlige		
arts	vedkommende	–	stort	set	var	udryddet	i		
slutningen	af	1800-tallet	som	følge	af	en	intens	
jagt	på	dens	spæk	til	produktion	af	olie.	Gennem		
en	fokuseret	og	international	indsats	er	bestand-	
en	af	søelefanter	på	blot	100	år	kommet	sig	i	
sådan	en	grad,	at	de	ikke	længere	anses	som	
truede	–	verdens	største	sæl	fik	lov	at	blive	på	
vores	planet	(i	hvert	fald	i	denne	omgang).		
Har	du	selv	en	succeshistorie,	som	bør	fortælles		
–	så	hører	redaktionen	meget	gerne	fra	dig.

Også	i	denne	udgave	bringer	vi	andre	spændende	
artikler.	Vi	må	sige	farvel	til	serien	”Big Five i Arktis”,
da	vi	har	nået	den	sidste	og	femte	art:	Narhvalen 
(s. 22).	Som	i	tidligere	numre	har	vi	igen	fokus	på	

Vi	bliver	konstant	mindet	om,	hvor	slemt	det	står		
til	med	verdens	vilde	natur	–	biodiversiteten	fal-	
der	i	de	fleste	dele	dele	af	verden,	naturlige	habi-	
tater	ødelægges	fortsat	med	foruroligende	has-	
tighed,	arter	udryddes	(formentlig	mange	flere	
end	vi	kender	til)	og	økosystemer	kollapser	–	i	
høj	grad	forårsaget	af	menneskets	aktiviteter.	
Såvel	arter	på	land	som	i	vand	og	luften,	og	
blandt	alle	dyregrupper	er	et	foruroligende	antal	
arter	udryddelsestruede.	Ifølge	IUCN	er	f.eks.	1		
ud	af	8	fuglearter,	1	ud	af	4	pattedyrarter	og	1		
ud	af	3	paddearter	udryddelsestruede.	De	sen-	
este	10	år	(2003-2013)	ser	udviklingen	i	antal	
arter,	der	er	kritisk	truet	(dvs.	der	er	en	ekstrem		
stor	risiko	for,	at	arten	uddør	i	naturen	i	nærmeste	
fremtid),	også	ekstremt	kedelig	ud:	fra	184	til	196	
arter	hos	pattedyr,	fra	182	til	198	arter	hos	fugle,	
fra	57	til	164	arter	hos	krybdyr,	fra	30	arter	til	et	
svimlende	520	arter	hos	padder,	samt	fra	162	til		
413	arter	hos	fisk.	Mens	antallet	af	kritisk	truede	
arter	(såvel	som	antallet	af	arter	i	de	øvrige	rød-	
liste-kategorier)	vil	stige	som	følge	af	et	stigende		
antal	arter,	der	vurderes	til	rødlisten,	er	der	dog		
ikke	tvivl	om,	at	disse	tal	er	højest	foruroligende.

Selvom	det	kan	synes	håbløst	og	uoverskueligt,		
er	disse	kedelige	historier	vigtige	at	få	fortalt,		
så	flere	bliver	klar	over	realiteterne,	og	hvad	det-	
te	i	sidste	ende	kan	betyde	for	menneskets	eget	
eksistensgrundlag.	Med	en	øget	bevidsthed	
blandt	den	brede	befolkning	øges	presset	på	
beslutningstagerne,	politikerne,	og	incitamentet		
for	at	igangsætte	projekter	og	initiativer,	der	
samlet	kan	gøre	en	forskel,	øges.	At	fortælle	de		
skræmmende	historier	giver	håb	om,	at	der	
handles	på	det.

DE GODE HISTORIER 
SKAL OGSÅ FORTÆLLES
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den	illegale	handel	med	dyr	med	artiklen	”Det handler ikke om 
dyrene” (s. 32),	mens	elefanter,	som	stadig	i	dag	er	udsat	for	
en	storstilet	jagt	drevet	af	den	illegale	handel	med	elfenben,	
visse	steder	kan	være	en	pest	mod	afgrøder	–	det	er	der	dog	
råd	for	med	brug	af	bier	(”Når elefanter er en pest”, s. 40).

Sommerferien	nærmer	sig,	og	er	du	fuglenørd/-entusiast	og	
leder	efter	en	god	bog	om	fugle	til	f.eks.	en	snarlig	ferie,	så	
bliv	inspireret	med	anmeldelsen	af	den	nyligt	udkomne	bog	
”Ten thousand birds”	af	Tim	Birkhead	og	kollegaer,	Princeton
University	Press	(s.	64).	Er	du	mere	til	de	aktive	ferier,	f.eks.	
med	vandring	op	på	toppen	af	Afrikas	højeste	bjerg,	Kiliman-	
jaro,	så	kan	du	med	fordel	læse	artiklen	”På toppen af Afrika” 
(s. 44)	for	at	lære	om	bjergets	flora	og	fauna.	Er	du	til	dykning,	
kan	du	blive	klogere	på	fisk	og	farveskift	i	”Skifter fisk farve?” 
(s. 68),	mens	en	ferie	i	det	danske	land	også	sagtens	kan	
byde	på	spændende	naturoplevelser,	ikke	mindst	ved	brug	af	
fotofælder	(”Fotofælden afslører…”, s. 56).

God læselyst – og god sommer!

Claudia Sick, redaktør

http://dzs.dk/
mailto:red%40dzs.dk?subject=
mailto:tsejthen%40gmail.com?subject=
http://www.dzs.dk/medlem
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SÅDAN BLIVER DU MEDLEM
I DANSK ZOOLOGISK SELSKAB

SÅDAN GØR DU

1)	 Gå	ind	på	www.dzs.dk/medlem

2)	 Indbetal	det	årlige	kontingent	-	enten	med	kreditkort		
	 via	PayPal,	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 dem på
s 96-97) Glæd dig!

FAGMEDLEM ELLER  
STØTTEMEDLEM?
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	der-	
over)	for	et	PLUS	kontingent.

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.

Som medlem kan	du	være	med	til	at	forme	foreningens	
arbejde.	Du	er	altid	velkommen	til	at	deltage	i	vores	møder,		
bidrage	med	kompetencer	inden	for	fundraising,	regnskab,	
IT	eller	hvad	du	nu	er	god	til,	komme	med	gode	idéer	til	
arrangementer	og	bistå	i	planlægningen	hertil,	og	skrive	
indlæg	og	artikler	til	hjemmesiden,	vores	Facebook-gruppe		
og	ikke	mindst	Habitat.	

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

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

inviteret	til	vores	arrangementer	til	fordelagtige	priser.	

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 
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CONSERVATION
MED SUCCES

Denne	artikelserie	er	til	for	at	formidle	de	heldigvis	mange	his-
torier,	 hvor	 det	 gennem	en	 fokuseret	 indsats	 er	 lykkedes	 at	
vende	den	kedelige	tendens	–	for	disse	historier	minder	os	om,	
at	conservation	og	indsatsen	rent	faktisk	virker.	

Har	 du	 en	 succeshistorie	 for	 en	 dyreart,	 et	 økosystem	 eller	
andet,	 hvor	 conservation	 har	 vist	 sig	 effektiv,	 så	 vil	 Habitat	
meget	gerne	videreformidle	den.
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SØELEFANT
Tekst og foto: Claudia Sick

	Selvom	søelefanter	har	små	forlemmer,	er	disse	forholdsvis	mobile,	og	de	kan	
	 sagtens	bruges	til	at	klø	både	næse	og	ryg.	Kun	de	voksne	hanner	har	foruden	
	 den	forlængede	næse	et	fortykket	lag	hud	("skjold")	på	brystet	og	halsen.

VERDENS STØRSTE ROVDYR

Søelefanter	tilhører	de	”ægte	sæler”	og	omfatter	to	nulev-
ende	 arter:	 Nordlig	 søelefant	 (Mirounga angustirostris)
og	 Sydlig	 søelefant	 (M. leonine).	 Søelefanter	 kan	 blive	
enorme	i	størrelse,	og	det	tykke	lag	spæk	bruger	dyrene	
som	energireserver	i	de	længere	perioder	på	land,	hvor	
de	slet	ikke	æder.		Søelefanter	er	et	af	de	pattedyr,	der	
størrelsesmæssigt	 har	 størst	 seksuel	 dimorfisme,	 dvs.	
forskel	mellem	kønnene.	Nordlig	søelefant	er	den	mind-
ste	af	de	to	arter,	men	hannerne	hos	den	nordlige	art	
kan	 dog	 stadig	 opnå	 en	 enorm	 størrelse	 på	 op	 til	 4,5	
m	i	 længde	og	2,5	ton	 i	vægt,	 i	enkelte	tilfælde	sågar	
mere,	mens	hunnerne	”blot”	vejer	7-800	kg.	De	største	
hanner	af	Sydlig	søelefant	kan	blive	helt	op	til	6	m	lange	
og	veje	over	3,5	ton.	Dette	gør	søelefanten	til	verdens	
største	 sæl,	 og	 derudover	 er	 Sydlig	 søelefant	 sågar		
verdens	største	nulevende	rovdyr.

CONSERVATION MED SUCCES
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”VOKSNE HANNER ER KARAKTERISTISKE VED DERES FORLÆNGEDE, 
SNABELAGTIGE NÆSE, SOM - MULIGVIS I KOMBINATION MED DERES 

ENORME KROPSSTØRRELSE - HAR GIVET SØELEFANTERNE DERES NAVN
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UDBREDELSE
Nordlig	søelefant	er	i	dag	udbredt	i	Stillehavet	fra	Canada	
til	Mexico,	mens	Sydlig	søelefant	forekommer	i	det	meste	
af	den	sydlige	del	på	den	sydlige	halvkugle.	Områderne	
på	land,	hvor	kolonier	af	Nordlig	søelefant	findes,	om-
fatter	i	dag	forskellige	øer	langs	Nordamerikas	vestkyst	
samt	et	lille	antal	lokaliteter	på	fastlandet,	heriblandt	
et	par	områder	ved	Californiens	kyst.	Sydlig	søelefant	
benytter	få	steder	på	Antarktis	til	at	gå	på	land,	men	
deres	primære	ynglesteder	er	på	mere	nordlige	(sub-	
antarktiske)	landområder	på	forskellige	øer	øst	for	det	
sydlige	Sydamerika	(samt	et	enkelt	sted	på	fastlandet		
i	Argentina),	øer	syd	for	Afrika	og	syd	for	New	Zealand.

MEST I VAND
Søelefanter	lever	størstedelen	af	deres	liv	i	havet,	hvor	
de	søger	efter	føde.	Kun	i	de	perioder	på	året,	hvor	de	
skal	parre	sig,	føde	unger	og	skifte	pels,	opholder	de	sig		
på	land	i	store	kolonier	på	såkaldte	”rookeries”.	Søele-
fanter	er	nogle	af	de	marine	pattedyr,	der	dykker	dybest	
og	længst.	Helt	ned	til	over	1,5	km’s	dybde	og	op	til	ca.		
2	timer	ad	gangen	-	om	end	de	fleste	dyk	er	lavere	og	
kortere.	Da	de	oftest	er	neddykkede	og	kun	kortvarigt	

	Den	forlængede	næse-struktur	hos	hannerne	har	en	fysiologisk	betydning,	i	og	med	at	den	indeholder
	 masser	af	kamre,	hvor	fugt	absoberes	og	ilten	udnyttes	optimalt.

	Nordlige	søelefanter	kommer	
	 på	land	for	bl.a.at	parre	og	re-	
	 producere	sig.	Her	ses	bagerst		
	 hannen	i	haremmet,	og	foran	
	 en	voksen	hun	med	sin	næsten		
	 nyfødte	unge,	der	dier.
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kommer	op	til	overfladen	for	at	trække	luft,	er		
det	sjældent	at	se	søelefanter	på	det	åbne	hav		
–	til	gengæld	er	de	ikke	svære	at	observere,	når		
de	befinder	sig	i	de	store	kolonier	på	land.	Sø-	
elefanters	føde,	som	udelukkende	jages	i	vand,		
består	af	primært	rokker,	blæksprutter,	store	
fisk	og	små	hajer.	På	et	år	rejser	Nordlig	søele-	
fant	mellem	ca.	18.000	og	21.000	km	i	jagten	
efter	føde.

DYBT, UNIKT KALD MED SNABELNÆSE
Voksne	hanner	er	karakteristiske	ved	deres	for-	
længede,	snabelagtige	næse,	som	-	muligvis	i	
kombination	med	deres	enorme	kropsstørrelse	
-	har	givet	søelefanterne	deres	navn.	Den	for-
længede	næse	gør	kønsmodne	hanner	i	stand	

til	at	producere	en	dyb,	gryntende	lyd.	Disse	
lavfrekvente	kald	udstødes	især	i	parrings-	
sæsonen,	hvor	hannerne	kæmper	om	at	eta-	
blere	et	territorium	på	fastlandet.	En	han,	der	
succesfuldt	etablerer	sig	et	territorium,	vil	
alene	råde	over	en	større	gruppe	voksne	hun-
ner	(hos	Sydlig	søelefant	helt	op	til	150	køns-	
modne	hunner)	–	en	social	organisering,	der	
kaldes	et	harem.	Foruden	at	producere	en	unik		
lyd,	er	hannens	specielle	næsestruktur	også	et		
organ	med	masse	kamre,	hvor	fugt	absorberes,		
og	udnyttelsen	af	ilt	optimeres.	

”SØELEFANTER LEVER 
STØRSTEDELEN AF DERES  

LIV I HAVET
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Hannernes	kald	er	unikt	 for	
individet,	 og	 hannerne	 kan	
via	 kaldet	 kende	 hinanden	
og	således	justere	deres	ad-
færd	alt	efter	modstanderes	
kampdygtighed	 (baseret	 på	
tidligere	kampe).	Kan	en	han		
undgå	en	bekostelig	og	blodig	
nærkamp	med	en	klart	stærk-
ere	 han,	 vil	 han	 gøre	 det		
–	men	med	den	konsekvens	
ikke	 at	 vinde	 adgangen	 til	
det	 pågældende	 territorium		
og	 de	 dertilhørende	 hunner.	 Således	 vil	 kun	
ganske	 få	 søelefant-hanner	 reelt	 sikres	 re-
produktion,	mens	 de	 svagere	 hanner	 kun	 har	
ringe	chancer	for	at	føre	deres	gener	videre	–	
en	chance	de	dog	udnytter	bedst	muligt	ved	at	
opholde	sig	i	udkanten	af	et	harem	og	der	for-
søge	at	snige	sig	til	en	parring,	når	muligheden	
byder	 sig	 (f.eks.	 når	 territoriets	 han	 er	 travlt	
optaget	 med	 en	 anden	 parring	 eller	 snorks-
over).

PÅ KANTEN AF UDRYDDELSE
Traditionelt	har	bl.a.	Australiens	og	Sydamerikas	
lokalbefolkning	jaget	Sydlig	søelefant	for	dens	
kød	og	skind.	Men	i	starten	af	1800-tallet	start-	
ede	en	intensiv,	kommerciel	jagt	på	begge	arter	
for	deres	spæk,	som	der	kunne	laves	speciel	
værdifuld	olie	af.	Søelefanter	er	i	forhold	til	
mange	andre	marine	pattedyr	(hvaler	og	andre	
	sælarter),	som	også	blev	jaget	intenst	til	olie-

	Hannerne	udstøder	en	dyb,	grynt-
	 ende	lyd,	specielt	når	de	skal	eta-	
	 blere	deres	territorier.	Hannerne		
	 kan	kende	hinanden	på	disse	kald	
	 og	kan	på	den	baggrund	vælge,	
	 hvorvidt	de	skal	indgå	i	en	nær-	
	 kamp	med	en	anden	han.	

	På	land	dækker	søelefanter	sig	ofte	
	 til	med	sand	for	at	beskytte	sig	mod	
	 solen
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	Søelefanter	kommer	ad	to	omgange	på	året	på	land	for	hhv.	at	yngle	og	for	at	skifte	pels.	Her	samles	de	i	store	
	 kolonier,	og	hannerne	vil	kæmpe	om	at	etablere	et	territorium,	hvor	én	han	da	kommer	til	at	råde	over	mange		
	 hunner	i	et	såkaldte	harem.	
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”JAGTEN PÅ SØELEFANTER NÅEDE SIT HØJDEPUNKT I MIDTEN AF 
1800-TALLET. OG I SLUTNINGEN AF 1800-TALLET VAR BESTANDENE  
SPECIELT FOR NORDLIG SØELEFANT DECIMERET 
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produktion	i	selvsamme	århundrede,	specielt	nemme	at	fange	
og	dræbe,	eftersom	man	–	på	bestemte	tider	af	året	-	kan	finde	
dem	i	høj	koncentration	på	land	og	ydermere	kan	komme	helt	
tæt	på.	

Jagten	på	søelefanter	nåede	sit	højdepunkt	i	midten	af	1800-tallet.		
Og	i	slutningen	af	1800-tallet	var	bestandene	specielt	for	Nordlig	
søelefant	decimeret	–	og	jagten	på	søelefantspæk	var	ikke	læng-	
ere	en	god	forretning.	Den	nordlige	art	var	bogstaveligt	på	kant-	
en	af	udryddelse	med	så	få	som	estimerede	20	individer	tilbage	
(andre	estimater	lyder	dog	på	100-1.000	individer).	I	otte	år	efter	
1884	troede	man	rent	faktisk,	at	arten	var	uddød,	indtil	en	ameri-	
kansk,	videnskabelig	ekspedition	fandt	8	individer	på	øen	Gua-	
dalupe	ud	for	Mexicos	vestkyst.	Ekspeditionen	dræbte	efter	sig-	
ende	7	af	de	8	individer	til	brug	til	deres	museumssamling,	hvoraf	
4	af	de	dræbte	skulle	være	blevet	efterladt	på	stranden	af	prak-	
tiske	årsager	(for	høje	bølger	til	at	kunne	få	dem	om	bord	på	
skibet).	For	den	sydlige	art	er	historien	en	lidt	anden,	da	den	
kommercielle	jagt	først	endeligt	stoppede	på	øen	South	Georgia	
(hvor	den	største	bestand	forekommer)	i	midt	1960’erne.

SØELEFANTERNES COMEBACK
I	kølvandet	på	flere	ekspeditioner	i	årene	mellem	det	19.	og	20.		
århundrede,	hvor	der	i	videnskabens	navn	blev	høstet	en	del	

		 De	unge	individer,	der	endnu	ikke	er	kønsmodne,	bruger	det	meste	af	
	 	 tiden	på	land	på	bare	at	slappe	af.
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	Unge	hanner	øver	sig	ofte	på	at	kæmpe	mod	hinanden,	så	de	på	den	måde	er	godt	klædt	på	til,	når	det	senere
	 i	deres	liv	virkelig	gælder.
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Nordlige	søelefanter	(som	på	trods	af	dette	for-	
måede	at	opretholde	en	lille	bestand),	blev	arten	
endeligt	beskyttet	ved	såvel	mexikansk	som		
amerikansk	lov.	I	USA	er	beskyttelsen	af	søele-	
fanter	sidenhen	i	1972	blevet	forøget	yderligere		
via	Marine	Mammal	Protection	Act.	Bestandene	
fik	op	gennem	det	20.	århundrede	mulighed	for		
at	stige,	men	først	i	1980’erne	og	efter	har	arten		
genkoloniseret	tidligere	benyttede	landområder.	
I	dag	menes	den	samlede	bestand	af	Nordlig	
søelefant	at	tælle	ca.	175.000	individer,	hvoraf	
ca.	70	%	findes	på	amerikanske	landområder.	
Populationsfremgangen	de	seneste	20	år	har	
været	på	godt	50	%.	I	den	seneste	tid	skyldes	
fremgangen	primært	stigningen	i	kolonierne	i	det		
sydlige	Californien	(øerne	San	Nicolas	og	Santa	
Rosa,	samt	Piedras	Blancas	på	fastlandet),	men	i		
dag	begrænses	en	yderligere	bestandsforøgelse		
af	passende	ynglesteder	på	land.

For	den	Sydlige	søelefant	er	alle	nuværende	
ynglesteder	i	dag	beskyttet	af	enten	interna-
tional	(UNESCO	og	Conservation	of	Antarctic	
Seals	(CCAS))	eller	national	lovgivning.	I	2000	
blev	beskyttelsen	forstærket	via	anlæggelsen	
af	en	marin	park	ved	øen	Macquarie,	ca.	1.500	
km	sydøst	for	Tasmanien.	Denne	art	estimeres	

at	tælle	mellem	godt	660.000	og	740.000	indi-	
vider	i	dag,	men	seneste	officielle	vurdering	af	
verdens	samlede	bestand	er	snart	20	år	gammel,		
og	nye	data	er	derfor	hårdt	tiltrængt.	Nogle	sub-	
populationer	af	den	sydlige	art	har	dog	de	sen-	
este	ca.	50	år	været	i	nogen	tilbagegang	af	år-	
sager,	der	ikke	kan	fastslås	med	sikkerhed.	Den	
	største	bestand	på	øen	South	Georgia	har	dog		
været	nogenlunde	stabil,	og	bestanden	i	Argen-	
tina	synes	at	være	i	fremgang.

Nordlig	søelefant	var	tidligere	opført	på	liste	2		
på	CITES,	hvormed	kun	kontrolleret	international		
handel	med	arten	er	tilladt,	men	den	blev	i	1992	
slettet	fra	listen,	fordi	man	ikke	længere	mente,	
at	handel	kunne	være	en	trussel	mod	artens	
overlevelse.	Sydlig	søelefant	er	i	dag	stadig	op-	
ført	på	CITES	liste	2.	

TRUSLER I DAG
Selvom	søelefant	selv	er	rovdyr,	er	de	ikke	top-	
prædatorer,	i	og	med	at	de	har	naturlige	fjender		
i	form	af	spækhuggere	(Orcinus orca),	hvidhajer	
(Carcharodon carcharias)	(for	Nordlig	søelefant)	
og	leopardsæler	(Hydrurga leptonyx)	(for	Sydlig	
søelefant).	De	menneskeskabte	trusler	for	sø-	
elefanter	i	dag	inkluderer	kambolage	med	fiske-	

”BESTANDENE FIK OP GENNEM DET 20. ÅRHUNDREDE MULIGHED 
FOR AT STIGE, MEN FØRST I 1980’ERNE OG EFTER HAR ARTEN 

GENKOLONISERET TIDLIGERE BENYTTEDE LANDOMRÅDER 
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miljøet	(f.eks.	klimaforandringer).	Der	findes	i	
dag	ikke	nogle	klare	indikationer	på,	at	dette	
i	praksis	er	tilfældet	for	søelefanter,	men	det	
kan	ikke	udelukkes,	at	det	fremover	kan	blive	
et	problem	for	arten.

EN KLAR SUCCES
Det	er	ikke	overraskende,	at	ulovliggørelse	af		
intens	og	ubæredygtig	jagt	har	en	positiv	effekt	
på	en	arts	populationsstørrelse	–	men	det	er		
ikke	altid,	det	er	tilstrækkeligt,	og	i	nogle	til-	
fælde	sker	indsatsen	for	sent.	Det	er	ej	heller	
altid	givet,	at	samtlige	lande,	hvor	en	art	fore-	
kommer,	kan	være	enige	om	at	samarbejde	om		
en	samlet	bevarelses-strategi.	I	tilfældet	med		
søelefanter	har	en	fælles	og	fokuseret	indsats	
på	deres	bevarelse	i	form	af	national	og	inter-	
national	beskyttelse	–	vel	at	mærke	i	sidste	øje-	
blik	–	gjort,	at	verdens	største	sæl	og	rovdyr	i		
dag	findes	i	stort	antal	og	ikke	længere	er	ud-	
ryddelsestruet.	I	dag	udgør	søelefanter	tilmed	
en	vigtig	turistattraktion,	specielt	på	yngle-	
stederne	i	Californien.	Det	kan	ikke	betegnes	
som	andet	end	en	klar	succes.

net	og	i	mindre	grad	kollisioner	med	både.	For		
Sydlig	søelefant	er	de	største	trusler	i	dag	for-	
mentlig	udtømmelse	af	fødegrundlaget	grundet	
fiskeri,	men	de	steder,	hvor	de	lever	relativt	tæt	
på	befolkede	områder	(den	argentinske	bestand)	
er	forstyrrelse	fra	menneskets	aktiviteter	mulig-	
vis	også	et	problem	for	arten.	Brændemærkning		
af	individer	til	forskningsmæssige	formål	har	
vist	sig	at	give	helbredsmæssige	problemer	for		
de	mærkede	individer	i	form	af	sårinfektion,		
hvorfor	Australien	siden	2000	har	gjort	brænde-	
mærknng	af	søelefanter,	der	befinder	sig	på	
deres	territorium	(øen	Macquarie),	ulovligt.	El	
Niño	episoder	ses	også	at	forårsage	stor	døde-
lighed	blandt	unge	søelefanter.

BLIVER LILLE GENETISK DIVERSITET ET PROBLEM?
Da	alle	de	nordlige	søelefanter,	der	lever	i	dag,	
stammer	fra	et	ganske	få	antal	individer	fra	slut		
1800-tallet,	har	arten	været	ude	for	en	såkaldt	
genetisk	flaskehals,	dvs.	at	der	er	lav	genetisk	
diversitet	mellem	individer	af	samme	art.	Hos	
sådanne	arter	er	der	teoretisk	større	risiko	for,	
at	de	er	mere	modtagelige	overfor	sygdomme	
og	dårligere	til	at	tilpasse	sig	ændringer	i	

”I TILFÆLDET MED SØELEFANTER HAR EN FÆLLES OG 
FOKUSERET INDSATS GJORT, AT VERDENS STØRSTE SÆL  

OG ROVDYR IKKE LÆNGERE ER UDRYDDELSESTRUET
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Dansk Zoologisk Selskab  
har fået nyt website...
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www.dzs.dk

http://www.dzs.dk
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ISBJØRN – HVALROS - NARHVAL - MOSKUSOKSE – RENSDYR

THE BIG 
FIVE I 

ARKTIS
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Tekst: Elmer	Topp-Jørgensen

ARKTIS
#5
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Enhjørningens 
hemmelighed
”lånte fjer” fra narhvalen 

DEN MYTISKE ENHJØRNING

Myten om den behornede hest, enhjørningen,  
kan spores tilbage til det gamle Grækenland og findes 
 i mange europæiske sagn og historier, oftest afbilledet 

i form af en hest (sjældnere gede-agtigt dyr) med et  
spiralsnoet horn i panden af varierende længde. 

Narhvalen (Monodon monoceros), der på grønlandsk 
hedder Qilalugaq Qernetaq, nævnes som et af flere 
nulevende foruden uddøde dyr, som kan have givet 

anledning til denne myte. 
Men det er vist de færreste heste, der har lyst til at  
løbe rundt med et horn i panden, der er lige så stort  

som narhvalens flere meter lange ”stødtand”. 
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UDBREDELSE

Narhvalen	er	en	arktisk	art,	der	lever	tæt	knyttet	
til	havisen	(se	Figur	1).	Den	lever	fra	det	centrale	
til	østlige	Canada,	over	Grønland	til	store	dele	
af	den	russiske	kyst	langs	det	Arktiske	hav.	Den		
samlede	verdens	bestand	menes	i	dag	at	være	
omkring	75.000	dyr.	I	Grønland	optræder	arten	
i	flere	mere	eller	mindre	adskilte	bestande,	som	
forvaltes	hver	for	sig.	Det	er	et	noget	komplice-	
ret	mønster,	og	der	forskes	fortsat	i	at	forstå	
disse	bestandsafgrænsninger	(bl.	a.	gennem	
genetiske	studier,	satellit-sporing,	mm).

Artens	samlede	genetiske	variation	er	meget	
lav	sammenlignet	med	andre	arter,	hvilket	man	
tidligere	troede	skyldtes	den	seneste	istid	eller	
overfangst.	Nyere	DNA-studier	har	imidlertid	
vist,	at	denne	lave	diversitet	indtraf	for	over	
50.000	år	siden	og	menes	derfor	nu	ikke	at	være	
forårsaget	af	mennesker	eller	den	sidste	istid.

UDSEENDE OG LEVEVIS

Narhvalen	tilhører	de	små	til	mellemstore	tand-	
hvaler	(selvom	den	ikke	har	tænder	i	munden	
–	se	senere),	og	hannerne	har	en	karakteristisk	

	 Figur	1.	Narhvalens	udbredelse	i	Arktis	(grøn	farve).	Den	røde	linje	er	Conservation	of	Arctic	Flora	and	Fauna’s
	 	definition	af	Arktis.	CAFF	hører	under	Arktisk	Råd.	Kilde:	CAFF	Arctic	Flora	&	Fauna	-	2001.	
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flere	meter	lang	lige	spiralsnoet	tand,	der	vokser	
ud	gennem	hovedet	på	venstre	fortands	plads.	
Narhvalens	eftertragtede	hud/spæk	(mattak)	er
grånistret	til	sort	på	ryg	og	flanker,	og	cremet	
til	hvid	på	undersiden.	Begge	køn	kan	blive	op	
til	ca.	5,5	meter	(uden	forlænget	fortand)	og	
veje	op	til	1.600	kg.

Narhvalens	latinske		
navn	Monodon	mono-	
ceros	betyder	”en-tan-
det	og	en-hornet”,	men	
narhvaler	har	ingen	
tænder	i	munden.	Til	
gengæld	vokser	den	
venstre	fortand	hos	
hanner	ud	gennem	
overlæben	som	en		
spiralformet	tand.	
Tanden	er	lige	og	venstresnoet	og	kan	blive	over	
3	meter	lang.	Man	kan	finde	rudimentære	rester	
af	den	anden	fortand,	men	den	er	så	lille,	at	den	
ikke	kommer	ud	gennem	narhvalens	kranie.	

I	sjældne	tilfælde	kan	hunner	også	udvikle	en	
tand,	og	endnu	sjældnere	sker	det,	at	en	nar-	
hval	udvikler	to	spiralsnoede	tænder.	

Da	det	som	regel	kun	er	hanner,	der	er	udstyret	
med	en	lang	tand,	anvendes	den	sandsynligvis	

til	at	imponere	det	modsatte	køn	eller	holde	
andre	mindre	veludrustede	bejlere	på	afstand.	
Den	anvendes	ikke	til	at	spidde	fisk	med	eller	
til	direkte	kampe	med	artsfæller.

Narhvalens	føde	består	hovedsageligt	af	flad-	
fisk	og	torsk,	men	den	kan	også	tage	blæk-	
sprutter	og	andre	bundlevende	arter,	som	sug-	
es	ind	i	munden	og	sluges	uden	videre	forar-	

bejdning.	Dens	appetit	
efter	hellefisk,	som	er	en	
	betydelig	indtægtskilde	
for	mange	fiskere	og	
fangere,	bliver	fra	tid	til	
anden	brugt	som	argu-	
ment	for	højere	fangst-	
kvoter	på	narhvalen.	
Under	spisningstogterne	
kan	narhvaler	være	ned-	

dykkede	i	en	halv	times	tid	og	nå	ned	til	ca.	2	
km	dybde.

Narhvalen	lever	i	små	til	mellemstore	grupper		
bestående	af	både	hanner,	hunner	og	unger.	
Narhvalen	er	drægtig	i	14	måneder	og	føder	
typisk	en	unge	(på	ca.	1,6	meter).	Ungen	følger	
moderen	tæt	og	dier	hos	hende	i	op	til	et	par	år.	
Hunnerne	er	kønsmodne	fra	5-8	års	alderen	og	
små	10	år	senere	for	hanner.	Nyere	studier	af	

”...NARHVALENS LEVESTED TRUET AF VIRKNINGERNE AF 
KLIMAÆNDRINGER OG FORURENING. EN NYERE UNDER-

SØGELSE KONKLUDEREDE, AT NARHVALEN KUNNE VÆRE 
ENDNU MERE FØLSOMME OVER FOR VIRKNINGERNE  

AF KLIMAÆNDRINGERNE END ISBJØRNEN.

Narhvalen lever i små til mellemstore 
grupper bestående af både hanner, 
hunner og unger. Narhvalen er drægtig 
i 14 måneder og føder typisk en unge 
(på ca. 1,6 meter).
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strukturer	i	øjnene	har	vist,	at	de	kan	blive	op	
mod	100	år	gamle.	Reproduktionsraten	kombi-	
neret	med	optællinger	af	bestandene	er	central	
for	rådgivningen	om	bæredygtig	fangst.	Det	er	
et	kompliceret	regnestykke;	optællinger	fra	fly	
skal	vurdere	hvor	mange	dyr,	der	ses	per	areal,	
og	dette	skal	kombineres	med	viden	om	hvor	
mange	hvaler,	der	er	neddykkede	og	dermed	
ikke	ses	samt	med	frekvensen	af	fødsler	og	
naturlig	død,	hvor	mange	dyr	der	anskydes	og	
dør,	osv.

NARHVALENS FORVALTNING I GRØNLAND

Udnyttelse
Narhvalen	fanges	og	spises	i	Grønland.	Tanden	
repræsenterer	en	værdi	og	sælges	for	flere	tu-	
sinde	kroner	(hele	eller	til	smykkefremstilling),	
men	mattak’en	(hud	med	underliggende	spæk-	
lag)	er	også	så	eftertragtet,	at	det	sælges	i	
butikker	til	en	kilopris	på	flere	hundrede	kroner	
pr.	kilo.	Kødet	nydes	tilberedt	eller	rå	og	frossent.	

Der	er	over	de	seneste	årtier	sket	et	drastisk	
fald	i	antallet	af	fangster	(se	Figur	2),	og	Grøn-
land	blev	længe	kritiseret	internationalt	for	ikke	
at	sikre	en	bæredygtig	fangst.	Målrettet	lovgiv-	
ningsarbejde	op	gennem	00’erne	betød	regule-	
ring	af	fangsten	for	mange	arters	vedkommende,	
og	fangsten	af	narhvaler	har	siden	2004/2005	
været	reguleret	med	kvoter	i	Vestgrønland,	mens	
kvoter	i	øst	først	blev	indført	i	2009.	Kvoterne	
fastsættes	efter	rådgivning	fra	Grønlands	Natur-	
institut,	men	det	er	ikke	altid	at	denne	rådgivning	
har	været	fulgt	af	politikerne.	Den	nuværende	
Minister	for	Fiskeri	og	Fangst,	Finn	Karlsen,	for-	
højede	kvoterne	gentagne	gange	i	hans	sidste	
ministerperiode	i	sidste	årti.	Det	betød,	at	Grøn-	
land	overskred	de	biologiske	anbefalinger	for	
bæredygtig	fangst	(se	mere	under	artens	for-
valtning	i	Grønland).

Denne	ikke-bæredygtige	fangst	gjorde,	at	Direk-	
toratet	for	Miljø	og	Natur	i	2006	indførte	et	eks-	
portstop,	hvilket	betød	og	stadig	betyder,	at	
turister	ikke	må	udføre	produkter	fra	narhval.	
Det	begrænser	indtægtsmulighederne,	selvom	
både	hele	tænder	og	smykker	stadig	er	yndet	
eje	for	familier,	der	bor	og	arbejder	i	Grønland	
(se	mere	under	afsnittet	om	international	handel).

Artens	tilknytning	til	isen	betyder,	at	narhvaler	
indimellem	fryses	inde	i	mindre	huller	i	isen	
uden	mulighed	for	at	nå	andre	områder	med	
åbent	vand,	hvor	de	kan	trække	vejret.	Kan	de	
ikke	slippe	væk,	risikerer	de	at	dø,	hvis	hullet	
fryser	til,	eller	de	trættes	af	at	kæmpe	om	luft.	
Dette	kaldes	”Sassat”.	Dyr,	der	dør	på	denne	
vis,	skal	ikke	regnes	med	i	kvoterne,	da	der	er	
tale	om	naturlig	dødelighed,	der	indregnes	i	de	
biologiske	anbefalinger.	Erklæres	der	sassat	fra	
myndighedernes	side,	kan	fangerne	derfor	ned-	
lægge	alle	dyrene	uden	om	kvotesystemet.	

	 Figur	2.	Oversigt	over	narhval	fangster	og	kvoter.
	 Bemærk	at	kvoterne	fra	2004-2008	ikke	omfatter	Øst-	
	 grønland.	Fra	2009	er	kvoten	for	alle	del-bestande	i		
	 Grønland.	Bemærk	endvidere	at	udsving	i	kvoter	kan		
	 skyldes	fratrækning	af	overfangster	fra	foregående	år.
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Melville Bugt – case
Rådgivning	om	bæredygtig	fangst	kræver	viden	
om	bestandens	størrelse	eller	relative	ændringer	
i	observationer	eller	fangster.	I	slutningen	af	
00’erne	blev	Naturinstituttet	anmodet	om	at	råd-	
give	om	bæredygtig	fangst	af	narhvaler	i	Melville		
Bugt.	Anbefalingen	fra	Naturinstituttet	lød	på	
0	dyr	pr.	år,	da	man	ikke	havde	set	dyr	under	
overflyvninger	af	området.	Fangstafdelingen	i		
det	daværende	Hjemmestyre	havde	fangststati-	
stikker,	der	viste	en	stabil	fangst	på	omkring	
130	dyr	pr.	år	i	den	foregående	10	års	periode.	

En	lokal	fanger	tog	sagen	i	egen	hånd	og	tog	et		
kamera	med	til	Melville	Bugt.	Her	satte	han	sig		
på	en	fjeldknold	og	filmede	narhvaler,	der	svøm-	
mede	forbi.	Optagelserne	sendte	han	til	Natur-	

instituttet,	som	så	(efter	sigende)	talte	de	dyr,	
der	svømmede	den	ene	vej	og	trak	dem	fra,	der		
svømmede	den	anden	vej	for	at	få	et	minimums-	
estimat	af	hvor	mange	dyr,	der	var.	Der	var	104		
dyr	på	optagelserne.	Og	med	sådan	en	be-
stands-	
størrelse,	lød	rådgivningen	så	herefter	på	4	dyr		
pr.	år.	Det	er	stadig	en	del	mindre	end	den	gen-	
nemsnitlige	årlige	fangst	på	130	dyr	pr.	år.	For-	
valtningen	valgte	at	sætte	en	kvote	på	100	dyr	
pr.	år	(hvilket	bidrog	til	det	eksportstop	Grøn-
land	indførte	i	forhold	til	CITES	–	se	herunder).	

Da	det	lykkedes	at	skaffe	finansiering	til	optæl-	
ling	af	bestande	i	Melville	Bugt	i	2007,	fandt	man	
ud	af,	at	man	tidligere	havde	ledt	for	langt	fra	
kysten.	Det	viste	sig,	at	der	var	mange	flere	dyr		

	 Foto:	Glenn	Williams,	Wikimedia	Commons
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”...NARHVALER HAR INGEN TÆNDER
 I MUNDEN. TIL GENGÆLD VOKSER  

DEN VENSTRE FORTAND HOS HANNER 
 UD GENNEM OVERLÆBEN SOM EN  

                       SPIRALFORMET TAND...

(6.024	(95	%	CI:	1.403–25.860)),	end	rådgiv-	
ningen	baserede	sig	på,	og	som	fangerne	og	
fangststatistikken	havde	vist.	Den	bæredygtige	
anbefaling	lød	nu	på	over	100	dyr	pr.	år	fra	
denne	bestand.

Denne	sag	var	bestemt	ikke	med	til	at	mindske		
tillidskløften	mellem	fangere	og	biologer,	som	
på	daværende	tidspunkt	stadig	var	påvirket	af	
andre	lignende	uoverensstemmelser	om	be-
standsstørrelser	(se	f.	eks.	artiklen	om	rensdyr	
i	Habitat	#8).

INTERNATIONAL HANDEL

Grønland	er	gennem	Danmark	underskriver	af	
CITES	konventionen	–	den	internationale	kon-	
vention,	der	regulerer	handel	med	truede	dyr.	

Det	betyder,	at	Grønland	skal	indføre	reg-	
ler	for	handel	med	arter,	der	optræder	på		
CITES	lister	over	truede	dyr.	Narhvalen	op-	
træder	på	CITES	liste	2,	som	foreskriver,		
at	fangsten	skal	være	bæredygtig,	før	pro-	
dukter	af	dyret	må	eksporteres,	ligesom	
der	kræves,	at	en	tilladelse	udstedt	på	
vegne	af	myndighederne	følger	effekten.

Grønlands	Selvstyre	er	forpligtet	til	at	ind-	
hente	bæredygtighedserklæringer	fra	
CITES	videnskabsråd	i	Grønland	(Natur-	
instituttet).	Kun	hvis	fangsten	anses	for	
bæredygtig,	kan	der	udstedes	eksport-	
tilladelser.	

I	2005	indførte	Grønland	et	såkaldt	”mid-	
lertidigt	stop”	for	eksport	af	narhvalpro-	

dukter	efter	en	negativ	bæredygtighedserklæ-	
ring.	Daværende	landsstyremedlem	for	miljø	og		
natur,	Asii	Chemnitz	Narup,	begrundede	det	
med,	at	Landsstyret	var	nødt	til	at	gøre	noget,	
for	at	undgå	at	narhvalen	rykker	fra	Liste	2	til	
Liste	1	på	CITES’	liste	over	truede	dyrearter.	Det		
ville	nemlig	betyde	at	arten	ikke	må	eksporte-	
res,	heller	ikke	selvom	fangsten	er	bæredygtig.

Asii	udtalte,	at	forbuddet	var	midlertidigt,	og	
at	landsstyret	ville	revurdere	situationen,	når	
den	biologiske	rådgivning	melder	tilbage,	at	
bestanden	er	i	bedring.

Efter	nye	optællinger	(også	i	Melvillebugten)	i		
2009	modtog	Selvstyret	en	rådgivning,	der	viste,	
at	fangsten	var	bæredygtig.	Dermed	opstod	der	
igen	mulighed	for	at	åbne	for	eksporten.	Men	
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af	frygt	for	at	CITES	alligevel	vil	ændre	artens	
listestatus	(måske	efter	pres	fra	dyreværns-	
organisationer),	fastholder	Grønland	sit	eget		
”midlertidige”	eksportstop.	

Om	man	i	Selvstyret	afventer	en	betydelig	vækst	
i	bestanden	(kvoter	fastsættes	nu	med	70	%	
sandsynlighed	for	vækst),	inden	man	tør	åbne	
for	eksporten	af	den	nu	bæredygtige	fangst,	
eller	om	man	på	et	snarligt	tidspunkt	overvinder		
frygten	fra	lobbyisternes	indflydelse	må	tiden	
vise.	Men	det	ville	da	være	interessant	at	se,	
om	CITES	er	lige	så	politisk	som	den	interna-
tionale	hvalfangstkommission,	som	kun	giver	
oprindeligt	folk	og	forskere	lov	til	at	fange	hvaler,		
selvom	det	er	bæredygtigt.

FREMTIDEN

Den	nuværende	forvaltning	af	narhvalbestanden		
er	bæredygtig	og	udføres	med	70	%	sandsynlig-	
hed	for	bestandsfremgang.	Selvstyret	mangler	
dog	en	målsætning	for,	hvor	mange	narhvaler	
man	ønsker	i	fremtiden,	og	selvom	det	indtil	
videre	kan	være	nok	at	mene	”flere”,	bør	man	

snart	gøre	sig	overvejelser	om	målsætningen,	
så	der	er	et	klart	mål	med	forvaltningen.	

En	adaptiv	forvaltning	nødvendiggør	løbende	
informationer	om	bestandens	status	for	at	kunne	
justere	fangsten.	Det	kræver	en	regelmæssig		
overvågning	af	bestandene.	Da	narhvaltællinger	
er	en	bekostelig	affære,	bliver	det	spændende	
at	se,	hvor	ofte	disse	kan	gennemføres,	og	hvad	
forvaltningen	vil	gøre	i	perioder	uden	optællinger.	
Vil	man	benytte	andre	viden-kilder	(f.	eks.	fanger-	
observationer,	interview,	fangst	pr.	”effort”),	og	
hvad	vil	der	i	givet	fald	ske	i	forhold	til	ek-
sporten	(CITES)?

…	Men	på	den	korte	bane	skal	det	først	blive	
interessant	at	se,	hvor	midlertidigt,	det	”mid-	
lertidige”	eksportstop	er,	og	om	en	eventuel	
åbning	for	eksporten	kan	genoplive	myten	
om	enhjørningens	hemmelighed.

”DEN NUVÆRENDE FORVALTNING AF NARHVAL-
BESTANDEN ER BÆREDYGTIG OG UDFØRES MED  
70 % SANDSYNLIGHED FOR BESTANDSFREMGANG
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	 Illustration	af	narhval	Foto:	Fra	Wikimedia	Commons.	Original	fra:	"An	account	of	the	Arctic	regions	with	a	history	and	
	 description	of	the	northern	whale-fishery",	af	W.	Scoresby.	1820.	P.	588,	Vol.	II.	Plate	XV.



UDGAVE 9 / JUN 201432 Habitat

Det handler  
ikke om dyrene

Tekst: Anne	Strøh

	Horn	fra	næsehorn	er	mere	eftertragtet	end	nogensinde,	og	antallet	af	dræbte	næsehorn	stiger	år	for	år.	
	 Foto: Phil	Simonsen,	Flickr.com	(Creative	Commons)
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ONDSKAB OG GRÅDIGHED

Fotojournalist	Patrick	Brown	har	viet	det	seneste	
årti	af	sit	liv	til	at	dokumentere	den	omfattende	
illegale	handel	med	vilde	og	truede	dyr.	Gennem		
sine	fotografier	sigter	han	mod	at	dokumentere	
-	ikke	konstruere	-	virkeligheden.	Han	vil	give	sine		
motiver	en	stemme,	og	netop	derfor	spørger	han		
ikke	om	lov,	før	han	tager	billeder	af	tørrede	haj-	
finner,	bunker	af	tigerskind	eller	kinesiske	bjørne,	
som	systematisk	tappes	for	deres	galde.	Brown		
er	efter	eget	udsagn	ikke	en	dyreaktivist,	da	det	
for	ham	ikke	er	dyrene,	der	er	den	egentlige	
historie.	

For	ham	handler	historierne	i	hans	nyudkomne	
bog	”Trading	to	Extinction”	om	menneskene	-	
dem,	som	driver	handlen	fremad	med	alarmer-
ende	hastighed.	Det	handler	om	menneskers	
ondskab	og	grådighed;	om	smuglerne,	køberne	
og	krybskytterne,	som	han	faktisk	har	en	hel	
del	empati	for.	

Denne	artikel	er	en	kort	introduktion	til	netop	
de	underliggende	årsager	bag	handlens	trussel	
mod	vilde	dyr.	Disse	underliggende	årsager	er	
nødvendige	at	dykke	ned	i	for	at	forstå,	hvorfor	
flere	tusind	dyrearter	er	truede	af	udryddelse.	

Der er under 4.000 vilde tigre tilbage i verden. Antallet af dræbte elefanter  
i Sydafrika steg med over 5.000 % mellem 2007 og 2012. Illegal handel med 
vilde dyr er et voksende problem. Men hvad ligger til grund for den stigende 

udryddelsestrussel mod vilde dyr, og hvad kan vi gøre for at stoppe den? 
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TANGERER NARKO- OG VÅBENHANDEL

Som	med	enhver	anden	form	for	støtte-	
værdige	formål,	som	ikke	finder	sted	til-	
strækkelig	tæt	på	vores	baghave,	kan	det	
virke	ganske	ubehjælpeligt	eller	endda	
uberettiget	at	involvere	sig	i	udryddelses-	
truslen	mod	dyr	i	eksempelvis	Afrika	eller		
Asien.	Set	i	et	kulturrelativistisk	perspek-	
tiv,	må	retten	til	at	anfægte	udryddelses-	
truslen	mod	elefanter	og	næsehorn	for-	
beholdes	de	lokalbefolkninger,	hvis	livs-	
grundlag	altid	har	beroet	på	at	leve	i	
harmoni	med	vilde	dyr.	Globaliseringen	
og	klimaforandringer	vidner	dog	om,	at	
udryddelsestruslen	er	vores	alles	ansvar.	

Organisationer	kan	se	sig	nødsaget	til	at		
forsimple	problematikken	i	kampen	for	op-	
mærksomhed	på	problematikken	og	vores		
fælles	ansvar.	Derfor	er	karismatiske	dyr	
såsom	tigeren,	pandaen	og	elefanten	ble-	
vet	gængse	symboler	på	de	mange	dyre-	
arter,	der	er	truede	af	menneskets	frem-	
færd.	Disse	dyr	kalder	på	vores	sympati	
og	ærefrygt,	og	i	sidste	ende	på	vores	
støtte	og	pengepung,	hvor	eksempelvis		
skældyr,	som	der	i	lige	så	vidt	omfang	
drives	rovdrift	på,	har	knap	så	stor	til-	
trækningsværdi.	Denne	forsimpling	ses		

”DET HANDLER OM MENNESKERS ONDSKAB OG GRÅDIGHED; 
OM SMUGLERNE, KØBERNE OG KRYBSKYTTERNE”

	 Skind	og	udstoppede	dyr	beslaglægges	ved	grænse-
	 kontroller	verden	over.	Foto:	ukhomeoffice,	Flickr.com
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også	i	en	nyligt	lanceret	kampagne,	hvor	United		
for	Wildlife,	en	paraplyfond	med	Verdensnatur-	
fonden	(WWF)	og	seks	andre	internationale	
naturorganisationer	som	samarbejdspartnere,	
angriber	udryddelsestruslen	ved	at	spørge,	hvor-	
vidt	man	er	på	de	vilde	dyrs	eller	på	de	krimi-	
nelles	side.	Men	det	er	ikke	kun	dyret,	dets	
drabsmand	og	forhandleren,	der	er	involveret.	
Mange	faktorer	er	med	til	at	gøre	den	illegale	
handel	med	vilde	dyr	til	verdens	angiveligt	
fjerde	største	næst	efter	narko-,	våben-	og	
menneskehandel.	

PENGE ER ALT

Jordens	befolkning	er	eskaleret	fra	2	milliarder	
i	1930	til	7	milliarder	i	2011.	Med	den	massive	
befolkningstilvækst	følger	en	voksende	global	
ulighed,	hvilket	er	en	del	af	forklaringen	på	
vekselvirkningen	mellem	udbud,	efterspørgsel	
og	den	stigende	værdi	af	dele,	der	stammer	fra		
vilde	og	truede	dyr.	Prisen	på	horn	fra	næsehorn	
er	nu	højere	end	markedsprisen	på	guld,	og	en	
krybskytte	kan	tjene,	hvad	der	svarer	til	flere	
års	gennemsnitlig	løn	på	en	enkelt	handel.	Det	
handler	ganske	enkelt	om	penge,	og	mange	af		
dem.	Det	økonomiske	incitament	er	altoverskyg-	
gende	i	alle	led	af	den	illegale	handel,	lige	fra		
den	lokale	krybskytte	til	sælgeren	på	det	lokale		
marked	i	Thailand.	

At	middel-	og	overklasser	i	eksempelvis	Kina,	
Indien	og	dele	af	Afrika	har	været	i	kraftig	ud-	

vikling	de	seneste	år	anses	umiddelbart	som	en		
positiv	udvikling,	men	med	voksende	middel-		
og	overklasser	kommer	også	en	øget	købekraft.	
Det	forventes,	at	80	procent	af	den	generelle	
efterspørgsel	i	2030	vil	komme	fra	Asien,	og	i		
kraft	af,	at	den	illegale	handel	med	vilde	dyr	er		
centreret	i	mange	asiatiske	lande,	kan	denne	
udvikling	frygtes	at	sætte	en	kæp	i	hjulet	for	
kampen	mod	udryddelsestruslen.

MYTENS MAGT

Efterspørgslen	overstiger	tilsyneladende	det	
nuværende	udbud,	hvilket	resulterer	i	højere	
priser	og	dermed		en	intensiveret	jagt	på	truede	
eller	sjældne	dyr.	Smykker	af	elfenben	eller	pels		
fra	sjældne	dyr	har	i	lange	perioder	været	op-	
fattet	som	statussymboler	for	de	rigere	dele	af		
verdens	befolkning,	men	myter	og	overtro	ud-	
gør	stadig	en	af	de	mest	betydelige	grunde	til		
udryddelsestruslen.	Traditionel	kinesisk	medicin	
er	notorisk	for	at	indeholde	behandlede	dele	
fra	vilde	dyr,	og	myter	om,	at	medicinen	har	en	
magisk	og	helbredende	effekt,	lever	i	bedste	
velgående.	Indtagelse	af	knust	knogle	fra	tig-	
eren	opfattes	som	en	kur	mod	gigt,	og	den	
kraftige	stigning	i	drabene	på	næsehorn	til-	
skrives	troen	på,	at	knust	næsehornshorn	er		
et	mirakelmiddel	mod	alt	fra	kræft	til	impotens.		
Oplysningskampagner	og	anden	indsats	for	at		
formindske	troen	på	disse	myter	besværliggøres		
af	mellemmænds	manipulering	af	midlerne.	Så-	
ledes	er	det	eksempelvis	ofte	tilfældet,	at	knust	
næsehornshorn,	som	sælges	i	dyre	domme	på	
det	illegale	marked,	er	blevet	iblandet	moderne	
potensfremmende	medicin	såsom	Viagra,	hvilket	
er	med	til	at	opretholde	grundlaget	for	efter-
spørgslen.	

”VI SPILLER ALLE SOM 
FORBRUGERE EN INDIREKTE 

 MEN BETYDELIG ROLLE I TRUSLEN 
MOD NATUREN OG VILDE DYR”
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HVIS ANSVAR?

Global	solidaritet	er	i	disse	år	fremherskende,	
men	anklager	om	neokolonialisme	og	skjulte	
interesser	lurer	under	overfladen.	For	det	første	
undermineres	lokal	udvikling	grundet	vestlige	
og	asiatiske	selskabers	fordelagtige	aftaler	om	
udvinding	af	naturressourcer	i	Afrika	eller	Syd-	
amerika.	Konsekvenserne	er	berøvelse	af	såvel	
arbejdspladser	som	enorme	værdier,	og	skov-	
rydningen	samt	forureningen,	der	følger	den	
uhensigtsmæssige	udvinding,	truer	dyr	og	lokal-	
befolkninger.	For	det	andet	foregår	handlen	med	
vilde	dyr	i	så	vidt	et	omfang,	at	det	er	avancer-	
ede	kriminelle	karteller,	der	står	bag,	og	de	mas-	
sive	pengestrømme,	der	er	involveret	i	handlen,		

menes	at	have	forbindelse	til	terrororganisa-	
tioner.	Øget	politisk	bevågenhed	er	i	mange	
henseende	højst	værdsat,	men	når	vestlige	
storpolitikere	som	Barack	Obama	og	David	
Cameron	går	aktivt	ind	i	kampen	mod	udryddel-	
sestruslen,	mistænkes	de	for	at	gøre	dette	af	
sikkerhedspolitiske	grunde,	idet	terrortruslen	
lurer	bag	bunkerne	af	elfenben.	

De	underliggende	årsager	rækker	dog	ud	over	
de	direkte	årsager,	idet	vi	alle	som	forbrugere	
spiller	en	indirekte	men	betydelig	rolle	i	truslen	
mod	naturen	og	vilde	dyr.	Vi	bruger	olie	og	gas,	
som	kan	være	udledt	på	bekostning	af	rydning-	
en	af	store	naturområder.	Vi	glemmer	at	slukke		
lyset,	og	lader	vandet	løbe,	når	vi	børster	tæn-	

”THE LONDON CONFERENCE ON THE ILLEGAL WILDLIFE 
TRADE’ (...) RESULTEREDE I EN DEKLARATION MED  

EN LOVNING OM AT UDRADERE MARKEDET GENNEM 
BLANDT ANDET OPLYSNING, POLITISK ENGAGEMENT  

OG EFFEKTIV LOVGIVNING”

	 Traditionel	kinesisk	medicin	indeholde	ofte	dele	fra	vilde	dyr,	eksempelvis	tigerknogle	eller	horn	fra	næsehorn.
	 Myter	om	medicinens	helbredende	effekt	lever	i	bedste	velgående.	Foto:	Brian	Jeffery	Berggerly,	Flickr.com
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”PRISEN PÅ HORN FRA NÆSEHORN ER NU HØJERE END 
MARKEDSPRISEN PÅ GULD, OG EN KRYBSKYTTE KAN TJENE, 
HVAD DER SVARER TIL FLERE ÅRS GENNEMSNITLIG LØN PÅ 

EN ENKELT HANDEL”

	 Beslaglagte	stødtænder	vises	frem	inden	de	gøres	klar	til	at	blive	destrueret.	I	mange	lande	brænder	eller	knuser	man
		 beslaglagte	stødtænder	for	at	sende	et	signal	om	regeringens	afstandtagen.	Foto:	USFWS	Mountain	Prairie,	Flickr.com
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der.	Trods	stadig	uenighed	kan	det	ikke	længere	
betvivles,	at	måden,	vi	mennesker	behandler	
jorden	på,	har	massive	konsekvenser.	Disse	
konsekvenser	kan	synes	uvirkelige,	når	vi	har,		
hvad	der	føles	som	uanede	mængder	grund-	
vand	eller	olie	i	Nordsøen.	Greenpeace	forsøg-	
er	at	skabe	opmærksomhed	om	forbrugernes	
ansvar	og	retter	med	den	seneste	kampagne	
direkte	angreb	mod	virksomheder,	som	benyt-	
ter	palmeolie	produceret	på	bekostning	af	fæld-	
ning	af	enorme	skovarealer.	På	trods	af,	at	det		
siden	2008	har	været	muligt	at	benytte	certifi-	
ceret	palmeolie,	kan	indtagelsen	af	en	choko-	
ladebar	eller	brugen	af	skælshampoo	gøre	os	
til	indirekte	medskyldige	i,	at	tigre,	orangutan-
ger	og	elefanters	naturlige	hjem	destrueres.	

HVAD SÅ NU?

Tiltag,	der	skal	mindske	truslen	mod	naturen	
og	vilde	dyr,	bliver	stadig	flere	og	mere	om-
fattende.	For	det	første	spirer	oplysningskam-
pagner	op	i	såvel	aftager-	som	distribuerings-
lande,	og	indsatsen	for	at	ændre	adfærd	hos	
de	mange	indblandede	mennesker	intensiveres.	
For	det	andet	ser	vi	en	direkte	indsats	mod	
krybskytteri	i	sin	reneste	form,	idet	såkaldte	
rangers	patruljerer	i	alverdens	nationalparker	
for	at	beskytte	og	skræmme.	Over	det	seneste	
årti	er	flere	end	1.000	rangers	dog	blevet	dræbt	
af	krybskytter,	hvorfor	denne	indsats	suppleres	
med	eksempelvis	dronefly	i	ministørrelse,	som	
skal	bistå	i	beskyttelsen	af	parkernes	dyr.	Lige-	

	 Regnskove	og	tropiske	skove,	som	er	orangutangers	naturlige	habitat,	destrueres	i	enorme	mængder	blandt	andet	
	 på	grund	af	voksende	befolkningstilvækst	og	dermed	stigende	efterspørgsel	på	fødevarer.	Foto:	TheMalt,	Flickr.com
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Kilder og videre læsning

Http://www.patrickbrownphoto.com/trading-to-extinction/	

Https://www.gov.uk/government/publications/declaration-london-conference-on-the-illegal-wildlife-trade	

Http://www.greenpeace.org/international/Global/international/code/2014/palmoilvideo/PG_video.html	

Http://www.b.dk/globalt/middelklassen-sejrer-verden-over

Http://www.unitedforwildlife.org/#!/causes	

Http://www.thingreenline.org.au/	

ledes	indopereres	GPS-chips	i	dyrenes	horn	og	
stødtænder	for	at	forbedre	muligheden	for	at	
følge	dem,	før	og	efter	skaden	er	sket.	

For	det	tredje	må	alle	aspekter	af	handlen	med		
vilde	dyr	prioriteres	politisk.	Magt	kan	groft	sagt	
købes	for	penge,	hvilket	forklarer	de	kriminelle	
kartellers	indflydelse	på	lokalpolitiske	tiltag	mod	
handlen.	Vel	vidende	at	korruption	er	en	realitet	
i	mange	af	de	udviklingslande,	hvor	de	vilde	dyr	
er	mest	truede,	må	fordelene	ved	øget	indsats	
for	bevarelse	af	natur	og	vilde	dyr	gøres	mere	
attraktive	for	politikere	i	de	pågældende	lande;	
hvad	får	de	ud	af	dels	at	stramme,	dels	i	højere	
grad	at	håndhæve	lovgivning	mod	krybskytteri	
og	handlen	med	truede	dyr?	Her	spiller	såvel	
kultur,	socioøkonomiske	omstændigheder	som	
politiske	prioriteringer	en	stor	rolle.	

Nogle	organisationer	forsøger	derfor	at	slå	på	be-	
tydningen	af	turisme	med	mantraet	om,	at	”vilde	
dyr	er	mere	værd	levende	end	døde”,	for	på	den	
måde	at	give	regeringer	incitament	til	at	placere	
problemstillingen	højere	oppe	på	prioriterings-	
listen.	Uanset	motiv	blev	der	sendt	et	stærkt	po-	
litisk	budskab,	da	repræsentanter	fra	godt	40	
landes	regeringer,	FN	og	EU	i	februar	mødtes	til	
’The	London	Conference	on	the	Illegal	Wildlife	
Trade’.	Dette	resulterede	i	en	deklaration	med	en	
lovning	om	at	udradere	markedet	gennem	blandt	
andet	oplysning,	politisk	engagement	og	effektiv	
lovgivning.	

Alt	imens	de	politiske	tiltag	forsøges	iværksat,	kan		
Patrick	Browns	banebrydende	projekt	og	bog	være		
med	til	at	skabe	øget	opmærksomhed	om	virke-
ligheden	bag	udryddelsen	af	dyrebare	arter.
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Selvom	elefanter	er	fascinerende	dyr,	er	det	ikke	
altid	lige	nemt	at	leve	side	om	side	med	dem.	Hvis		
du	selv	oplevede	et	3	ton	stort	dyr,	der	kom	forbi	
og	tømte	ikke	bare	dit	køleskab,	men	næsten	alt		
du	havde	at	spise	-	eller	havde	tænkt	dig	at	tjene	
penge	på	det	næste	halve	år,	ja	så	kunne	det	nok	
være,	at	begejstringen	for	det	største	landlevende		
dyr	blev	kølnet	en	hel	del.	

Disse	situationer,	hvor	mennesker	og	vilde	dyr	
kommer	på	kollisionskurs,	omtales	på	engelsk	som	
human-wildlife	conflicts.	Det	kan	være	aber,	der	
stjæler	afgrøder	på	markerne,	eller	løver,	der	ned-	
lægger	kvæg,	og	så	det	særligt	frustrerende	til-	
fælde,	at	et	stort	dyr	som	elefanten	kommer	og	
spiser	hele	marken.		

Problemet	med	crop-raids	er	det	største	enkelt-
stående	konfliktpunkt	mellem	elefanter	og	men-	
nesker.	Situationer	som	disse	kan	ikke	bare	koste	
dyrt	økonomisk	men	også	resultere	i	at	enten	ele-	
fanter	eller	mennesker	dør.	Derfor	har	man	forsøgt	
flere	tilgange	til	at	forhindre	disse	situationer.	

ELEFANTEN, DER VAR BANGE FOR BIEN

Man	har	haft	nogen	succes	med	at	plante	chili	imel-	
lem	afgrøderne,	da	elefanterne	afskyr	de	stærke	
planter.	Det	har	dog	vist	ved	nærmere	studie,	at	
chili	ikke	var	meget	mere	effektivt	end	lokal	år-	
vågenhed	og	patruljering.	

NÅR ELEFANTER 
ER EN PEST Tekst: Ditte	Dahl	Lisbjerg

Foto:	Dr.	Lucy	E.	King
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En	helt	anden	metode	udnytter,	at	elefanterne	er	bange	
for	vilde	bier.	Elefanterne	reagerer	på	lyden	af	bikuber	og	
har	ligefrem	et	specielt	kald,	der	advarer	artsfæller	om,	at	
der	er	bier	i	nabolaget.

Således	har	man	opfundet	bi-hegn	-	en	serie	af	bikuber,	der	
hænger	således,	at	de	udgør	et	hegn	omkring	afgrøderne.	
Hvis	elefanterne	skal	forbi	hegnet,	vil	de	komme	til	at	skub-	
be	til	snublesnore,	der	forbinder	bikuberne.	Det	vil	ryste	
bikuberne,	og	bierne	vil	reagere	med	at	blive	alarmerede	
-	og	frembringe	lyden	af	sure	bier	-	som	elefanterne	netop	
	vil	holde	sig	langt	fra.

Bi-hegnet	skulle	være	op	mod	97	%	effektivt	i	at	afværge	
elefanters	plyndring	af	marker.	Desuden	har	hegnet	en	eks-	
tra	gevinst,	som	er	både	sødt	og	populært;	nemlig	honning.				

Se	her	en	video,	der	demonstrerer	(via	playback	ek-
speriment)	demonstrerer,	hvorledes	lyden	af	bier	kan	
skræmme	en	hel	flok	elefanter	bort:	vimeo.com/72656689

Kilder:
www.telegraph.co.uk/earth/wildlife/7625162/Elephants-have-special-alarm-call-to-warn-of-bees.html
journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=6829372
elephantsandbees.com/publications/
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VI ARBEJDER FOR EN FARVERIG FREMTID

FOLKENE BAG

Selskabet’s	faglige	grundlag	består	af	med-	
lemmer,	der	har	en	baggrund	eller	viden	
i	feltet:	biologer,	zoologer,	geografer,	or-	
nitologer,	zoo-professionelle	m.fl.	Udover	
vores	fagmedlemmer	tæller	selskabet	og-	
så	støtte-medlemmer,	der	ønsker	at	slutte	
op	om	foreningens	arbejde.	Da	foreningen	
drives	frivilligt	af	aktive	medlemmer’s	ar-	
bejde,	afhænger	vores	aktiviteter	af	med-	
lemmernes	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	natur-	
bevarelse,	dyreliv	og	biodiversitet	gennem	
vores hjemmeside og	senere	gennem	vores

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.

Facebook- gruppe	og	ikke	mindst	ved	udgiv-
elsen	af	Habitat	to	gange	årligt	(tidligere	
udkom	nyhedsbreve).	

Fra	tid	til	anden	afholder	vi	arrangementer		
for	vores	medlemmer.	Vi	er	også	med	i	felt-	
en	og	bidrager	helt	konkret	til	naturens		
bevarelse.	DZS-medlemmer	planlagde	
og	udførte	Kipini-ekspeditionen,	der	i	2007	
kortlagde	den	biologiske	mangfoldighed	
af	pattedyr	og	fugle	i	Witu-skoven	i	Kenya.		
Vi	bakker	desuden	op	om	Mara	Lion	Project	
ved	Masai	Mara	reservatet	i	Kenya	med	
DZS	fagmedlem	og	biolog	Niels	Mogensen	
som	projektleder	Løveprojektet	arbejder	
for	at	reducere	konflikten	mellem	løverne	
og	Masaikvægbønderne	gennem	forsk-	
ning	af	bl.a.	løvernes	færden	i	området.	

https://www.facebook.com/groups/zoolog/
http://dzs.dk/aktiviteter/kipini-conservancy/
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Sponsorater	og	andre	bidrag	til	forenin-
gens	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

Du	kan	altid	kontakte	os	på		
info@dzs.dk

...og	følg	os	på 
Facebook og linkedin

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	naturbe-
varelses-projekt,	er	ligeledes	mere	end	
velkomne	i	foreningen	-	vi	kan	da	danne	
et	solidt	grundlag	for	projektet,	både	for-	
midlings-	og	fundraisingmæssigt,	og	sam-	
tidig	kan	vi	tilbyde	et	professionelt	net-	
værk	at	sparre	med.	

mailto:info%40dzs.dk?subject=
https://www.facebook.com/DanskZoologiskSelskab?ref_type=bookmark
https://www.linkedin.com/company/1820576?trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/company/1820576?trk=prof-exp-company-name
https://www.facebook.com/DanskZoologiskSelskab?ref_type=bookmark
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Tekst:	Ida	Hansen

AF

AFRIKA
TOPPEN
PÅ 

	Gletsjeren	på	toppen	af	Kilimanjaro	i	den	første	morgensol.	Foto:	Ida	Hansen
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Kilimanjaro rejser sig majestætisk over den  
afrikanske savanne. At bestige Afrikas højeste 

bjerg er en fascinerende rejse, der fører dig  
igennem fem klimazoner - svarende til en rejse 
fra Ækvator til en af polerne, som kun et bjerg 

 gør det muligt at opleve på en uge.
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Bjerge	er	som	øer	i	det	omkringliggende	land-	
skab.	Øer	er	isolerede	fra	øvrige	landområder	
af	de	omgivende	vandmasser,	og	tilsvarende	
er	bjerges	højdezoner	isolerede	af	zonernes	
forskelligartede	klima.	Det	betyder,	at	dyr	og	
planter	gennem	evolutionen	har	tilpasset	sig	
efter	omgivelser	og	omstændigheder	såsom	
fødegrundlag,	habitater	og	klima.	Den	unikke	
tilpasning	gør,	at	arterne	ikke	kan	sprede	sig	
væk	fra	det	habitat,	som	de	har	tilpasset	sig	
til.	Arter	tilpasset	specifikt	til	højlandet	vil	ikke	
uden	videre	kunne	overleve	i	det	omgivende	
lavland.	Isolationen	gør	også,	at	det	ofte	er	i	
disse	områder,	man	finder	endemiske	arter	–	
arter,	som	kun	findes	her	og	ingen	andre	steder.		
Dette	er	en	af	grundene	til,	bjerge	er	så	fascine-	
rende	og	vigtige	at	bevare.	De	er	levn	fra	for-
tiden,	og	beviser	på	at	livet	finder	en	vej.

Kilimanjaro	er	et	forholdsvist	ungt	bjerg	og	har		
et	tørt	klima.	Derfor	er	bjerget	også	relativt	arts-	
fattigt	i	forhold	til	andre	bjerge.	På	bjerget	er	
mange	dyregrupper	dog	repræsenteret:	Patte-	
dyr,	fugle,	kamelæoner,	slanger,	sommerfugle	

og	andre	insekter.	Artsdiversiteten	falder	i	takt		
med	højdemeterne.	De	fleste	arter	findes	i	de		
to	nederste	zoner,	den	kultiverede	zone	og	skov-	
zonen,	hvor	fødegrundlaget	er	stort.	Det	er	dog		
begrænset,	hvad	man	kan	opleve	af	arter,	når		
man	holder	sig	til	bjergets	tiltrampede	stier.		
Det	er	de	færreste	vilde	dyr,	der	søger	menne-	
skers	selskab.	Kilimanjaros	højde	gør	det	muligt		
at	opleve	fem	klimazoner	(se	boksen	‘Kiliman-
jaros	klimazoner’).	Temperatur,	nedbør	og	sol-	
timer	varierer	fra	zone	til	zone	-	og	dermed	
også	flora	og	fauna.	

BÆREDYGTIG OG EFFEKTIV DYRKNING

Der	er	ikke	meget	vild	natur	tilbage	i	Kilimanjaros	
nederste	zone.	Zonen	kaldes	den	kultiverede	
zone	og,	som	navnet	antyder,	er	den	karakte-	
riseret	ved	dyrket	jord.	Det	lokale	folk,	Chagga’-	
erne,	dyrker	jorden	på	en	enestående	og	bære-	
dygtig	måde.	På	samme	stykke	jord	dyrkes	flere	
forskellige	afgrøder	samtidig	i	flere	lag.	Den	
vertikale	inddeling	tager	hensyn	til	de	forskel-	
lige	afgrøders	behov	for	skygge,	sollys	og	luft-

	 Kilimanjaros	top	set	fra	Shira	Plateauet	(hedezonen).	Foto:	Naja	Lillelund
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fugtighed.	Øverste	lag	
består	af	arter,	der	ikke	
tåler	skygge	som	f.eks.	
høje	træer	med	flere	
brugsmuligheder,	mens	
arterne	i	det	mellemste	
lag	i	varierende	grad	
tåler	skygge,	som	f.eks.	

banan	(Musa spp.)	og	kaffe	(Coffea arabica).	Det	
nederste	lag	består	af	arter,	som	f.eks.	krydder-	
urter	og	lægeplanter,	der	trives	med	skygge.

Men	noget	vild	natur	findes	der	dog.	I	den	kul-
tiverede	zone	er	der	rigeligt	med	føde,	og	der-
for	er	der	også	mange	smukke	fuglearter	som	
f.eks.	Sølvkindet	hornfugl	(Bycanistes brevis)	og	
Berberbulbul	(Pycnonotus barbatus).

SKOVENS FRODIGE LIV

Turen,	der	følger	efter	den	nederste	zone	op	
gennem	Kilimanjaros	regnskov,	overvælder	
sanserne.	Skovens	frodige	vækster	strækker	
sig,	så	langt	øjet	rækker.	Lianerne	støtter	sig	
til	de	høje	træer,	som	konkurrerer	med	hinan-	
den	om	at	nå	himlen.	Underskoven	er	en	uigen-	
nemtrængelig	mur,	som	til	tider	brydes	af	en	
lysning,	hvor	et	væltet	træ	skaber	en	chance	
for,	at	nye	planter	kan	skyde	op.	Kilimanjaro	
Impatiens	(Impatiens kilimajari)	er	en	sart,	lille	
blomst	med	klare	farver,	som	er	endemisk	for	
Kilimanjaro.	Den	kan	ses	langs	stierne	sammen		
med	to	andre	af	bjergets	smukke	og	elegante	
blomster	Viola eminii	og	Impatiens pseudoviola.	
Skovzonens	frodighed	stammer	fra	den	nærings-	
rige	vulkanjord	og	den	megen	nedbør.	Og	der-	

”DET BETYDER, AT DYR OG PLANTER 
GENNEM EVOLUTIONEN HAR TILPASSET SIG  

EFTER OMGIVELSER OG OMSTÆNDIGHEDER...

KILIMANJAROS KLIMAZONER

På	vej	op	af	Kilimanjaro	kommer	man	igennem	fem	klimazoner.	Fra	den	ene	ekstrem	til	den	anden.	
Alle	zoner	har	deres	egen	karakteristika	og	skønhed.	Hver	zone	strækker	sig	over	ca.	1.000	meter.

Den kultiverede zone:	800	m	til	2000	m	–	består	primært	dyrket	land
Skovzone: 2000	m	til	3000	m	–	består	af	regnskov
Hedezone:	3000	m	til	4000	m	–	består	primært	af	åbent	landskab	med	lavere	vækster
Højlandszone/alpin ørken: 4000	m	til	5000	m	–	består	af	spredte,	lave	vækster	og	begrænset	dyreliv
Polarzone:	5000	m	til	5895	m	–	kun	meget	lidt	liv
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	Hedezonen	er	karakteriseret	ved	forholdsvist	åbent	landskab	med	lavere	vækster.	Foto: Ida	Hansen
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for	er	det	ikke	overraskende,	at	det	netop	er		
regnskoven,	som	har	det	største	antal	plante-	
arter	blandt	zonerne	på	Kilimanjaro.	

Af	bjergets	140	pattedyrsarter	findes	de	87	af	
dem	her.	De	mest	almindelige	arter,	man	både	
hører	og	ser	i	regnskoven,	er	aber	som	den	lille	
Sykes’	Monkey	(Cercopithecus mitis)	og	Black-
and-white	Colobus	(Colobus guereza caudatus)	
med	de	karakteristiske	hvide	og	sorte	marke-	
ringer.	Andre	arter,	som	man	kan	møde	i	skov-	
zonen,	er	bl.a.	Serval	(Leptailurus serval),	Des-
merdyr	(Viverridae sp.)	og	Galago	(Otolemur 
garnettii sp.).	Ifølge	de	lokale	bliver	der	af	og	
til	set	Leopard	(Panthera pardus)	og	Skovelefant
(Loxodonta africana cyclotis)	i	området.	Om	det	
er	sandt,	eller	en	historie	fortalt	for	at	forføre	
turisternes	fantasi,	er	uvist.

Et	trænet	øje	kan	spotte	de	flyvende	beboere,	
som	mætter	regnskoven	med	deres	liv	og	lyde.	
En	af	de	fugle,	som	man	hører	i	regnskoven,	
er	de	farverige	Turakoer	(Musophagidae sp.)	og
Kilimanjaros	måske	smukkeste	fugl,	Smaragd-	
solfuglen	(Nectarinia johnstoni).

”DER ESTIMERES AT VÆRE 2.500 ARTER 
AF PLANTER OG 140 ARTER AF PATTEDYR. 

	 Kilimanjaro	impatiens	(Impatiens kilimajari)	er	endemisk	
	 for	Kilimanjaro.	Foto:	Maria	Rose	Thingsted
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	 Klipspringer	(Oreotragus oreotragus)	
	 som	man	kan	være	heldig	at	møde		
	 i	hedezonen.	Foto:	Ida	Hansen

Området over højden 2.700 m er 
beskyttet som en del af Kilimanja-
ro Nationalpark. Parken blev opret-
tet i 1977 og er 753 km2 stort. Det 
er en af de mest besøgte parker i 
Tanzania.

SÆRPRÆGET SKØNHED I BJERGETS HØJDER

I	hedezonen	erstattes	regnskovens	frodighed		
af	en	unik	og	særpræget	natur.	Der	er	tyndet	
ud	i	antallet	af	arter.	Det	vil	primært	være	små	
arter,	som	f.eks.	Fire-stribet	græs	mus	(oversat	
af	red.;	eng.	navn:	Four-striped	Grass	Mouse)	
(Rhabdomys pumilio).	Et	sjældnere	syn	i	zonen
er	Klipspringer	(Oreotragus oreotragus).	Jo	højere
op	man	kommer	på	Kilimanjaro,	jo	færre	fugle		
vil	man	se.	Klimazonerne	over	regnskoven	er	
rovfuglenes	territorium	-	rovfugle	som	Blå	Glente	
(Elanus caeruleus)	og	Afrikansk	Klatrehøg	(Poly-
boroides typus).	De	findes	højt	oppe	på	himlen	
svævende	med	de	termiske	luftstrømme	og	
opleves	kun	sjældent	tæt	på.

I	den	lave	alpine	zone	ændres	omgivelserne	og		
bliver	mere	ejendommelige	og	barske.	Tempe-	
raturen	er	lavere,	lige	over	0	⁰C,	og	mængden	
af	nedbør	er	mindre,	og	det	tilgængelige	vand	
stammer	primært	fra	den	vedvarende	tåge.	

Floraen	domineres	af	græsarter.	Det	er	også	
her,	at	man	møder	de	to	mest	karakteristiske	
af	Kilimanjaros	planter,	Kæmpe	Brandbæger	
(Dendrosenecio johnstonii)	og	Lobelia	(Lobelia 
deckenii).	Kæmpe	Brandbæger	er	endemisk	for	
Kilimanjaro.

DEN GOLDE TOP

De	to	øverste	zoner	er	præget	af	tørke.	Nedbørs-	
mængden	er	meget	lav	med	kun	ca.	200	mm	
om	året	i	højlandszonen	og	så	godt	som	ikke-	
eksisterende	i	polarzonen.	Kun	nogle	få	græs-	
arter	kan	leve	under	så	ekstreme	forhold.	På		
toppen	af	Kilimanjaro	findes	nogle	arter	af	laver,	
som	vokser	omkring	0,5	mm	om	året.	På	grund	
af	den	langsomme	vækst	mener	nogle	forskere,	
at	de	største	laver	her	kan	være	flere	hundrede,	
måske	tusinde,	år	gamle.	Hvis	det	er	sandt,	er	
de	nogle	af	de	ældste	levende	organismer	på	
Jorden.	
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	 En	enlig,	lille	Sykes’	Monkey	(Cercopithecus mitis)
	 	som	man	kan	møde	i	Killimanjaros	skovzone.	
	 Foto:	Ida	Hansen

	 To	Black-and-white	Colobus	(Colobus guereza caudatus)
	 	i	trætoppene	(skovzonen).	Foto:	Ida	Hansen

	 Regnskoven	er	en	af	de	mest	artsrige	og	diverse	af	Kilimanjaros	klimazoner.	Foto:	Ida	Hansen
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Kilimanjaro	består	af	tre	vulkaner		
(Kibo,	Mawenzi	og	Shira),	som	er		
resultater	af	dannelsen	af	The	
Great	Rift	Valley	for	35	millioner	
år	siden.

Vulkanerne	begyndte	dog	først	at	
blive	dannet	750.000	år	senere,	
da	magma	begyndte	at	strømme	
ud	af	sprækkerne.	

I	dag	er	Shira	og	Mawenzi	udslukte,	
mens	Kibo	er	en	sovende	vulkan.	
Men	lavaen	er	ikke	langt	væk	–	
kun	400	meter	under	Kibos	krater.

	 Den	særprægede	plante	Kæmpe	Brandbæger	
	 	 (Dendrosenecio johnstonii)	er	endemisk	for	Kilimanjaro.
			 Foto:	Naja	Lillelund
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Den	sidste	etape	op	til	Uhuru	Peak,	Kiliman-	
jaros	top,	tager	6-8	timer	og	begynder	ved	
midnat.	Ligesom	det	er	mørkest	før	daggry,	
er	det	også	koldest.	I	denne	højde	bliver	alle	
påvirkede	på	den	ene	eller	anden	måde.	Al	
energi	bliver	brugt	på	at	koncentrere	sig	om	
det	næste	skridt.	Der	er	ikke	luft	til	at	gå	
hurtigt,	så	det	går	kun	langsomt	opad.	Med	
den	hastighed	er	det	umuligt	at	få	varmen.

At	nå	toppen	samtidig	med	solopgangen	er		
ubeskriveligt.	Trætheden,	som	gennemsyrer	
kroppen,	forsvinder	i	glæden	ved	at	have	
klaret	turen.	Selve	toppen	er	et	goldt	og	bart	
sted	dækket	af	en	blanding	af	sten,	klipper	
og	grus.	Den	formidable	gletsjer	er	på	en	
gang	tæt	på	og	alligevel	langt	væk.	Gletsjer-	
ens	størrelse	snyder	–	den	er	længere	væk,	
end	man	tror.	Forestillingen	om,	at	en	isbjørn	
kunne	komme	gående	forbi,	er	dog	ikke	fjern.	

DER ER KOLDT PÅ TOPPEN – VIL DET VARE VED?

De	forsvindende	gletsjere	på	Kilimanjaro	bruges	
ofte	som	et	eksempel	på	klimaforandringerne.		
En	af	de	største	udfordringer	er	manglen	på	
historisk	data.	Et	studie	lavet	af	Ohio	State	
University	fra	2009	har	fundet	frem	til,	at	85	%	
af	den	is,	der	var	på	toppen	af	Kilimanjaro	i	
1912,	er	forsvundet,	og	at	26	%	af	den	is,	der	
var	i	2000,	er	væk	dag.	Ved	hjælp	af	luftbobler	
indkapslet	i	de	nederste	lag	af	gletsjerne	har		
man	estimeret	gletsjernes	alder	til	at	være	
11.700	år.	En	sammenligning	af	luftboblernes	

	 Luftfoto	viser	forskellen	på	udbredelsen	af	gletsjerne	på	toppen	af	Kilimanjaro	med	syv	års	mellemrum.	
	 Foto:	L.	G.	Thompson	et.	al.	2009,	doi:	10.1073/pnas.0906029106	

	 Feb.	16	-	2000

	Okt.	15	-	2007

”AT NÅ TOPPEN SAMTIDIG MED SOLOPGANGEN ER UBESKRIVELIGT. 
TRÆTHEDEN, SOM GENNEMSYRER KROPPEN, FORSVINDER I GLÆDEN  

VED AT HAVE KLARET TUREN.
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form	i	gennem	lagene	viser,	at	der	ikke	tidligere	i	glet-	
sjerens	levetid	har	været	den	samme	form	for	fordamp-
ning,	som	man	har	observeret	i	løbet	af	de	sidste	par	
årtier.	Forskerne	mener,	at	hvis	fordampningen	fortsæt-	
ter,	som	den	er	nu,	vil	isen	forsvinde	i	løbet	af	de	næste	
årtier.

Øget	tørhed	kan	være	en	vigtig	grund	til,	at	gletsjerne	
forsvinder.	En	tørhed,	der	kan	forstærkes	af	klimafor-	
andringer.	Afskovning	i	bjergets	nedre	zoner	er	blevet	
foreslået	som	en	anden	årsag,	som	også	kunne	virke	i	
synergi	med	den	øgede	tørhed.	Dog	har	forskerne	ikke	
fundet	beviser	for	dette.	Udnyttelsen	af	jorden	i	de	ned-	
erste	zoner	har	en	lille	effekt	på	skydække	og	nedbør	
i	højder	over	4.000	m	og	menes	derfor	ikke	at	påvirke	
gletsjerne.

Kilimanjaro	er	ikke	det	eneste	bjerg,	hvor	sneen	og	isen	
på	toppen	forsvinder.	Det	er	også	observeret	på	Mount	
Kenya	i	nabolandet,	men	også	længere	væk	er	der	tegn	
på	det.	

Alperne	i	Europa,	Himalaya	i	Asien	og	Andesbjergene	i	
Sydamerika	viser	alle	indikationer	på,	at	deres	isdække	
bliver	mindre.	Ifølge	forskerne	fra	Ohio	State	University	
kunne	det	tyde	på	en	fælles	årsag.	

”KILIMANJAROS GLETSJERE FORSVINDER IKKE, FORDI DEN SMELTER, 
MEN FORDI DEN FORDAMPER – EN PROCES, DER HEDDER SUBLIMATION.
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Fotofælder	var	engang	specialudstyr.	De	var	dyre,	store,	
krævede	meget	batterikapacitet	og	blev	derfor	ikke	be-	
nyttet	så	ofte.	Med	tiden	er	de	blevet	billigere,	nemmere	
at	betjene	og	kan	tage	billeder	og	video	i	betydelig	
bedre	kvalitet.	

For	ca.	8	år	siden	anskaffede	Dansk	Zoologisk	Selskab	
de	første	par	kamerafælder,	som	blev	benyttet	i	nogle	
projekter	i	Kenya	og	Tanzania.	Hver	fyldte	de	som	en	
skotøjsæske,	krævede	otte	store,	tunge	batterier,	de	
var	ikke	altid	helt	pålidelige,	men	når	de	virkede,	gav	
de	ok	billeder	af	savannens	vilde	dyr.	

Idag	kan	fotofælder	let	blive	hvermands	eje,	og	de	er	ikke	
meget	større	end	en	pakke	smør.	Man	kan	indimellem	
få	en	kamerafælde	på	tilbud	i	supermarkedet	for	under	
1.000	kroner,	så	nu	kan	du	selv	dokumentere	livet	i	din	
have,	i	skoven	eller	på	marken.	Og	det	er	ikke	kun	fotos,		
men	også	videosekvenser,	som	fotofælden	kan	tage,	og	
udover	at	registrere	tidspunktet	for	optagelsen,	kan	f.eks.	
temperatur	og	andet	blive	stemplet	i	billederne.	Nogle	
kameraer	er	udstyret	med	infrarød	sensor	og	lys,	så	du		
kan	optage	om	natten.	

DZS	beskriver	her	afprøvning	af	en	nyligt	anskaffet	foto-	
ælde	i	skov	og	sommerhus	og	kommer	her	med	tips	til,	
hvordan	du	får	mest	ud	af	din	fotofælde.

FOTOFÆLDEN
AFSLØRER... 
Tekst: Elmer	Topp-Jørgensen	og	Dennis	Lisbjerg
Foto: Elmer	Topp-Jørgensen,	Dennis	Lisbjerg	og	Claudia	Sick



UDGAVE 9 / JUN 201457 Habitat

”FOR CA. 8 ÅR SIDEN ANSKAFFEDE 
DANSK ZOOLOGISK SELSKAB DE FØRSTE 

PAR KAMERAFÆLDER, SOM BLEV BENYTTET 
I NOGLE PROJEKTER I KENYA OG TANZANIA 

SAMT NAMIBIA.
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”I SPÆNDT FORVENTNING SPÆNER 
JEG GENNEM SKOVEN FOR AT SE, OM 

DER ER GÅET DYR I FOTOFÆLDEN OPSAT 
DAGEN FORINDEN. JEG ÅBNER HURTIGT 

FOTOFÆLDEN OG KAN SE, AT DER ER 
TAGET 33 BILLEDER.
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HVERDAGSDRAMA I SKOVEN

I	spændt	forventning	spæner	jeg	gennem	skov-	
en	for	at	se,	om	der	er	gået	dyr	i	fotofælden	
opsat	dagen	forinden.	Jeg	åbner	hurtigt	foto-	
fælden	og	kan	se,	at	der	er	taget	33	billeder.	
Spændt	scroller	jeg	igennem	dem…	de	første	
er	udløst	af	mig	selv,	så	følger	nogen	stykker	
måske	udløst	af	tåge	eller	et	mindre	dyr,	der	
ikke	lader	sig	se…	og	så	endelig…	billeder	af	
en	grævling!

På	natbillederne	taget	med	infrarødt	lys	kan	
jeg	se,	at	grævlingen	gik	i	fotofælden	ved	flere	
tilfælde,	første	gang	kl.	20.52,	og	sidste	gang	
kl.	03.58.	Den	er	også	fanget	gravende	i	jorden.	
Så	bliver	det	pludselig	dagsbilleder	i	farver,		
og	her	dukker	en	hund	op	med	hovedet	i	græv-
lingegraven,	og	et	senere	billede	afslører,	at	
den	har	en	grævlingeunge	i	munden.

Jeg	beslutter	mig	for	at	flytte	fotofælden,	så	den	
får	hulens	åbning	med.	Så	ser	jeg	pludselig	en	
død	grævlingeunge	liggende	få	meter	fra	hul-	
ens	indgang	med	tydelige	bidemærker.

Da	jeg	den	efterfølgende	dag	tjekker	fotofælden	
igen,	kan	jeg	se,	at	grævlingerne	først	dukker	
frem	fra	hulen	kl.	01.21,	og	kl.	01.41	afsløres	det,	
at	to	grævlinger	forlader	hulen.	Senere	på	nat-	

ten	fanges	en	grævling	flere	gange	foran	hulen,	
og	kl.	06.13	står	en	grævling	uden	for	hulen	med		
en	grævlingeunge	i	munden.

Om	det	er	den	døde	unge,	eller	om	den	er	ved	
at	flytte	en	anden	levende	unge	til	en	anden	
hule	er	uvist.

Men	en	ting	er	vist:	Hunde	bør	holdes	i	snor	i	
skoven,	især	her	i	forårets	yngleperiode	(det	er		
da	også	reglen	her	i	denne	skov	på	Midtsjæl-
land).	Se	flere	billeder	på	Dansk	Zoologisk	
Selskabs	hjemmeside:	http://dzs.dk/dansk-zoologisk-
selskab-testede-nyindkoebt-fotofaelde-og-fik-et-hver- 
dagsdrama-i-kassen/

	
	 Omgivelser	og	opsætning:

Sted:		 	 Blandet	driftsskov	på		
	 	 Midtsjælland,	Dk

Dato:		 26.-	28.	februar	2014

Tidsrum:		 Fra	kl.	17,	26.	februar	2014	
		 til	kl.	17,	28.	februar	2014

Vejr:		 Tåget/diset,	lidt	sol	om	dagen

Temperatur:	Nat,	2-4oC,	Dag,	6-11oC

Placering:		 1,5	m	over	jorden	på	træ-	
	 	 stamme	(flyttet	til	anden		
	 	 træstamme	kl	17.,	27.	februar),		
	 	 ca.	5	m	fra	gravet	hul	i	jorden		
	 	 (ca.	50	cm	i	diameter).

Indstilling:		 Ved	udløsning	tages	tre	billeder		
	 	 med	tre	sekunders	mellemrum		
	 	 Herefter	pause	på	5	min.

http://dzs.dk/dansk-zoologisk-selskab-testede-nyindkoebt-fotofaelde-og-fik-et-hverdagsdrama-i-kassen/
http://dzs.dk/dansk-zoologisk-selskab-testede-nyindkoebt-fotofaelde-og-fik-et-hverdagsdrama-i-kassen/
http://dzs.dk/dansk-zoologisk-selskab-testede-nyindkoebt-fotofaelde-og-fik-et-hverdagsdrama-i-kassen/
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LIVET I HAVEN

I	haven	ved	et	sommerhus	i	Nordsjælland	har	
fotofælden	givet	mulighed	for	at	følge	med	i,	
hvad	der	skete	mellem	weekend-besøgene.	Vi	
har	tit	set	fasaner	og	rådyr,	der	springer	gen-	
nem	haven,	men	det	var	først	med	fotofælden,		
at	vi	fik	dokumenteret,	at	rådyrene	indimellem	
benytter	haven	til	at	hvile	sig.	Med	et	par	dages	
mellemrum	opholdt	2-3	rådyr	sig	på	en	hvile-	
plads	lige	foran	kameraet	i	2-5	timer	ad	gangen.

For	at	se	hvad	vi	ellers	kunne	lokke	frem,	lagde		
vi	et	afskåret	hoved	fra	en	fladfisk	foran	kamera-	
et.	Det	vakte	nysgerrige	næser!	Udover	naboens	

kat,	kom	både	ræv	og	mår	hen	for	at	undersøge,	
hvad	det	var	for	en	ildelugtende	klump.	Mår	har	
vi	aldrig	set.	Vi	har	set	store	huller,	som	vi	mis-	
tænkte	kunne	tilhøre	mår,	men	kamerafælden	
har	givet	det	eneste	sikre	bevis	på,	at	de	er	i	
lokalområdet.	Ræve	har	tidligere	været	meget	
almindelige,	men	de	sidste	10-15	år	har	vi	meget	
sjældent	set	dem.	Ved	hjælp	af	kamerafælden	
kan	vi	også	se,	at	der	både	er	unger	og	voksne	
ræve	i	området.

Knap	så	overraskende	så	har	fasaner,	musvitter,		
duer,	krager	og	egern	også	udløst	kamerafælden.		

”...DET VAR FØRST MED FOTOFÆLDEN, AT VI FIK 
DOKUMENTERET, AT RÅDYRENE INDIMELLEM BENYTTER  
HAVEN TIL AT HVILE SIG.
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Når	du	vil	opsætte	en	fotofælde,	er	der	et	par	
ting,	det	kan	være	værd	at	tænke	over:

EGNEDE STEDER:

•	 Find	et	egnet	sted	-	ved	en	dyreveksel,	et	hul,	
et	foderbræt,	et	frugttræ,	en	hvileplads	eller	
andet,	du	tror	kan	være	spændende	for	et	dyr.	

•	 Du	kan	eventuelt	forsøge	at	lokke	dyrene	frem	
ved	at	lægge	noget	foder	eller	kraftigt	lugtende	
(fx	som	vi	gjorde	-	noget	fiskeaffald).

PLACERING:

•	 Bevægelsessensoren	kan	nogle	gange	blive		
udløst	af	grene	eller	højt	græs,	der	bevæger		
sig	i	vinden	-	sørg	derfor	at	kameraet	ikke		
peger	mod	meget	bevægelig	bevoksning.

•	 Stedet,	du	sætter	kameraet,	skal	heller	ikke	
bevæge	sig	for	meget	i	blæsevejr.

•	 Tænk	over	om	solen	på	et	tidspunkt	af	dagen	
skinner	direkte	ind	i	linsen,	og	at	de	bedste	
billeder	opnås,	hvis	motivet	ikke	er	i	modlys.

•	 Det	kan	være	en	god	ide	at	sætte	kamera-	
fælden	op,	udløse	den	og	tjekke	resultatet,		
så	du	er	sikker	på,	at	den	peger	i	den	ønskede	
retning/højde.

•	 Hvis	du	vil	indfange	dyr,	der	ikke	er	så	høje,		
er	det	en	god	ide	at	sætte	kamerafælden	tæt	
ved	jorden	og	lad	den	pege	skråt	opad.

•	 Hvis	kamerafælden	ikke	er	skjult	godt,	kan		
det	være,	at	nogle	fristes	til	at	tage	den.

PRIVATLIV OG LODSEJERTILLADELSE:

•	 Hvis	du	vil	opsætte	kamerafælden	i	offentlige	
områder,	kan	det	risikere	at	krænke	andres	
privatliv.

•	 På	private	jorde	skal	man	indhente	tilladelse		
fra	lodsejeren,	før	kamerafælder	må	sættes	op.

GODE RÅD
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Gå ind på www.dzs.dk/habitat og læs mereFÅ DIN ARTIKEL MED I NÆSTE NUMMER

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

H A R  D U  E N  S PÆ N D E N D E  H I STO R I E  O G  N O G L E  FA N TAST I S K E  B I L L E D E R ? 
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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	gavebe-	
viset	afsted.

God fornøjelse

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. 

GIV ET MEDLEMSKAB
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Hvordan beskriver man ornitologiens udvikling i det  
20. århundrede? Der er megen viden gemt i de flyvske  
størrelser, og siden Darwin udgav Arternes Oprindelse  
i 1859, er der skrevet over 380.000 afhandlinger om 
fugle. Med andre ord - det kan være svært at formidle 
en sådan mængde viden videre på bogform. Alligevel  
er det lykkedes Tim Birkhead, kendt for bl.a. Bird Sense 
(2012), og kollegaer at skrive et usædvanligt spænd- 
ende, medrivende og flot festskrift over de ca. 10.000  
arter af fjerkræ, der basker rundt derude i dag.

FRA FUGLE I SPRIT TIL NATUREN
Siden	 tidernes	 morgen	 har	 mennesket	 kigget	 på	
fugle,	 og	 i	 århundreder	 var	 beskrivelser	 af	 fugle	
foretaget	 nærmest	 udelukkende	 på	 baggrund	 af	
præparater	 i	 sprit.	 Men	 omkring	 slutningen	 af	 det	
18.	 århundrede	 begyndte	 den	 amerikaniserede	
skotte	 Alexander	Wilson	 at	 betragte	 fugle	 i	 deres	
naturlige	 omgivelser.	Wilsons	 studier	 af	 dyreadfærd	
skabte	grundlag	for	senere	forskeres	praksis	og	den		
måde,	 vi	 i	 dag	 studerer	 fugle.	 I	 den	 tidlige	 del	 af		
1900-tallet		begyndte	forskere	såsom	Ernst	Mayr	og		
Julian	Huxley	deres	studier	af	fugle	 i	 felten,	og	kik-	
kerten	havde	for	alvor	gjort	sit	indpas	og	banet	vej-	
en	for	yderligere	fremskridt	inden	for	ornitologien	og		
biologien	generelt.	

TEKST:	Jakob	Walløe	Hansen,	Palæontolog

	 Bogforside:	Foto:	©	Princeton	University	Press

10.000 FUGLE
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	 Red	Grouse;	page	354	Foto:	"Rodger	McPhail,	Male	Grouse	Challenging.	Oil	on	canvas.	24	x	30	inches	
	 By	kind	permission	of	Tryon	Gallery,	7	Bury	Street,	St.	James's,	London	SW1Y	6Al		T:	020	7839	8083,		
	 info@tryon.co.uk,	www.tryon.co.uk"
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Det	 er	 dog	 i	 særdeleshed	 siden	 1960’erne,	 at	
studiet	 af	 fugle	 har	 taget	 fart	 som	 et	 resultat		
af	et	omfattende	uddannelsessystem	i	den	vest-	
lige	verden	med	mange	nye	opdagelser	til	følge	
og	 med	 introduktionen	 af	 DNA-studier.	 Sidst-	
nævnte	studier	har	virkelig	rykket	rundt	på	klas-
sificeringen	af	 fugle	og	 liv	 i	det	hele	 taget,	og	
sammenholdt	med	studier	af	 fossiler	har	DNA-
studier	totalt	revolutioneret	biologien.

PÅ OPDAGELSE I FUGLENES VERDEN
Ten	Thousand	Birds,	med	undertitlen	Ornithology		
since	 Darwin,	 er	 et	 sandt	magnum	 opus	 over	
ornitologiens	 udvikling	 siden	 Charles	 Darwin.	
Og	man	kan	roligt	sige,	at	Tim	Birkhead	(Univer-
sity	of	Sheffield)	har	slået	til	 igen;	denne	gang	
sammen	med	adfærdsbiologerne	 Jo	Wimpenny	
(University	 of	 Sheffield)	 og	 Bob	 Montgomerie	
(Queen’s	University,	Ontario).	Sammen	har	de	
tre	 adfærdsbiologer	 skrevet	 et	 rigt	 illustreret	
værk	med	mange	budskaber,	og	bogen	bærer	
tydeligt	præg	af	at	være	et	 resultat	af	mange	
seriøse	 overvejelser	 og	mange	års	 akkumuler-
ing	af	viden.

Et	 af	 bogens	 klare	 mål	 er	 at	 belyse	 hvilke	 af		
de	 mange	 grene	 af	 ornitologien,	 der	 har	 bid-
raget	 mest	 til	 fagets	 udvikling	 siden	 Arternes		
Oprindelse,	 og	 som	 tidligere	 indikeret	 kan		
det	være	svært	at	afgøre.	Års	overvejelser	gik	
på	 at	 finde	 den	 røde	 tråd	 gennem	bogen.	 For		
at	 undgå	 alt	 for	 megen	 skævvridning	 i	 orien-	
teringen	 valgte	 man	 ikke	 at	 gå	 kronologisk		
frem	 og	 ej	 heller	 skrive	 lange	 tekster	 om		
ornitologiens	 fremtrædende	 personligheder,	
da	det	ellers	blot	ville	virke	som	en	samling	bio-	
grafier.	Den	bedste	løsning	var	derfor	at	vælge		
at	 skrive	 om	 udviklingen	 inden	 for	 en	 række		
emner	i	ornitologien.	Til	trods	for	en	række	små-	
fejl	(hvilket	ikke	kan	undgås	i	et	værk	af	dette	
format)	er	det	lykkedes	forfatterne	ret	godt.

At	 læse	denne	bog	og	bladre	 igennem	de	544	
sider	er	som	at	gå	på	opdagelse	i	fuglenes	ver-
den	gennem	150	år,	og	det	er	lykkedes	at	for-
midle	data	og	info,	normalt	forment	forskere,	på	
en	måde	så	også	dødelige	mennesker	kan	være	
med.	På	den	måde	er	bogen	brugbar	både	som	
lærebog,	opslagsværk	og	ren	underholdning.

	 Toucan;	page	xv	Foto:	©	Bruce	Lyon
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	Male	Satin	Bowerbird;	page	219	Foto:	©David	Tipling

	 Takahe;	page	407	Foto:	©Tim	Birkhead

NYSGERRIGHED SOM DRIVKRAFT

Studier	af	fugle	har,	især	inden	for	de	sidste	150	
år,	været	grundlag	 for	en	del	af	udviklingen	af	
vores	 forståelse	 af	 dyrs	 adfærd,	 anatomi,	 øko-	
logi	og	evolution	og	på	den	måde	også	øget	vores	
forståelse	for	–	og	nydelse	af	–	naturen.	Denne	
viden	er,	som	forfatterne	ser	det,	et	resultat	af	
nysgerrighed	efter	 viden;	en	nysgerrighed,	der	
for	mange	er	 den	drivende	 kraft	 i	 deres	 forsk-
ning.	Men	også	en	nysgerrighed,	der	er	så	stærk,	
at	 man	 lyster	 at	 gå	 ud	 og	 kigge	 efter	 fugle	
i	næsten	al	slags	vejr.

Ornitologi	 er	 nu	 en	 fast	 integreret	 og	 vigtig		
del	 af	 biologien	 og	 ikke	 længere	 den	 diffuse		
videnskab,	 domineret	 af	 amatører,	 som	 faget	
ellers	 tidligere	 blev	 betragtet	 som.	 En	 af	 for-
fatternes	 vigtigste	 budskaber	 med	 bogen	 er,		
at	ornitologien	dog	stadig	 i	høj	grad	er	afhæn-
gig	af	netop	amatørernes	store	arbejde	med	at		
observere	fugle	i	felten	og	på	den	måde	indsam-
le	enorme	mængder	af	data	over	f.eks.	fuglebe-
standes	dynamik.	Og	det	i	sig	selv	kan	der	også	
skrives	en	hel	bog	over.

”ET AF BOGENS KLARE MÅL ER AT 
BELYSE HVILKE AF DE MANGE GRENE 

 AF ORNITOLOGIEN, DER HAR BIDRAGET 
MEST TIL FAGETS UDVIKLING...

Boganmeldelse: Tim Birkhead, Jo Wimpenny og Bob Montgomer-
ie. Ten Thousand Birds - Ornithology Since Darwin. 544 sider, 94 
farveillustrationer, 60 s/h. Indbundet. Princeton University Press, 
2014. ISBN 9780691151977. Pris £ 26,96 (NHBS).
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SKIFTER 
FISK Tekst:	Dennis	Lisbjerg

FARVE?

Det korte svar er ja! Du har måske ikke rigtig 
tænkt over det, men mange fisk kan skifte 
farve. Nogle gør det hurtigt og ofte, mens 
andre kan variere i farve hen over sæsonen 
eller måske kun ændre farve fra fiskelarve  
til voksen fisk.
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	 Fotos	af	samme	trevalle	taget	indenfor	samme	minut,	hvor	fisken	svømmer	fra	at	opholde	sig	i	skyggesiden	af	
	 koralrevet	og	ud	over	sandbunden.	Pludselig	fremstår	den	sølvglinsende	som	de	fleste	pelagiske	fisk	plejer	at	være.
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At	fisk	kan	skifte	farve,	efterhånden	som	de		
vokser,	er	ikke	helt	så	tankevækkende.	Det	er	
der	jo	egentlig	mange	dyr,	der	gør.	Selv	vi	men-	
nesker	skifter	hår-	og	hudnuancer,	efterhånden	
som	vi	går	gennem	livets	stadier.	Men	at	der	fak-	
tisk	er	mange	fisk,	som	skifter	farve	hurtigt,	er	
ikke	lige	det,	vi	ofte	forbinder	med	fisk.	Du	har	
måske	set	de	fantastiske	farveskift	og	mønstre	
en	blæksprutte	kan	lave	og	måske	set,	hvordan	
to	ti-armede	blæksprutter	kan	kommunikere?		
Hvis	ikke,	se	her:		
www.youtube.com/watch?v=7wF77ypgFdI

Fisk	anvender	ikke	farveskift	som	kommunikation,		
men	mange	kan	lave	hurtige	farveskift	i	forbin-
delse	med	flugtrespons/stress	eller	skift	i	bag-
grundens	farve.	Mest	kendt	herhjemme	er	nok	

fladfiskens	evne	til	at	kamuflere	sig	på	havbund-	
en.	Alt	efter	om	fisken	befinder	sig	på	en	sand-
bund	eller	mørk	stenet	bund,	vil	dens	overside	
variere	fra	et	næsten	hvidligt	skær	til	en	mørk	
meleret	brun/grå	tone.

På	en	tur	til	-	f.eks.	Rødehavet	-	vil	du	opleve	
mange	arter.	Men	måske	oplever	du	lidt	færre,	
end	du	tror.	Jeg	er	ihvertfald	blevet	“snydt”.	Ved	
at	følge	den	samme	fisk	over	noget	tid,	kan	man	
se,	hvorledes	den	skifter	farve	alt	efter	bundfor-	
holdene	eller	dens	adfærd.	For	eksempel	en	
Orangeplettet	trevalle	(Carangoides bajad),	som	
svømmede	fra	skyggen	af	revet	og	ud	over	den	
lyse	sandbund,	skiftede	inden	for	få	sekunder	fra	
en	meget	mørk	tone	til	helt	lys.

	Fotos	af	samme	kaninfisk	taget	med	
	 30	sekunders	mellemrum,	hvor	fisken		
	 skifter	fra	stripet	til	kamuflage	farver.

	 	De	kan	også	være	helt	sorte.

https://www.youtube.com/watch?v=7wF77ypgFdI
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	 Fotos	af	Savgylte	(Symphodus melops)	i	danske	farvande.	Normalt	danner	deres	flotte	grøn/røde	farver	striber	ned
	 langs	siden,	men	i	stress	situationer	eller	når	de	sover,	skifter	de	til	total	kamoflage	under	tangplanterne.

Kilder og mere:

Wallin,	M.:	Nature’s	palette.	How	animals,	including	humans,	produce	colours.	Bioscience	explained	vol	1(2)	
-www.bioscience-explained.org/EN1.2/pdf/paletteEN.pdf	

http://australianmuseum.net.au/Can-fishes-change-colour/#sthash.v9eGaUvV.dpuf

www.snorkling.dk

Kaninfisk	(Siganus luridus)	kan	du	ofte	finde	i	gang
med	at	afsøge	den	øverste	del	af	koralrevet	for		
alger,	de	kan	spise.	Men	der	kan	være	stor	forskel	
på	farver	og	mønstre.	De	kan	være	ensfarvet	
mørke	eller	helt	kamuflagemønstrede	grønlige	
og	skifte	indenfor	et	sekund!	Man	tror	næsten	ikke,	
at	det	kan	være	samme	fisk,	man	ser.

”VED AT FØLGE DEN SAMME FISK OVER 
NOGET TID, KAN MAN SE, HVORLEDES  
DEN SKIFTER FARVE ALT EFTER BUND- 

FORHOLDENE ELLER DENS ADFÆRD.

Nogle	arter	skifter	farve	fra	nat	til	dag.	F.eks.	
også	den	hjemlige	Savgylte	(Symphodus melops),	
der	fremstår	farvestrålende	rød	og	grønlig	i	et	
længdestribet	mønster.	Men	om	natten,	eller	når	
de	bliver	stressede,	skifter	de	til	et	mere	varieret	
kamuflagemønster.

http://www.bioscience-explained.org/ENvol1_2/pdf/paletteEN.pdf
http://australianmuseum.net.au/Can-fishes-change-colour/#sthash.v9eGaUvV.dpuf
www.snorkling.dk
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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.

Få fingrene i vores
flotte gadgets!

VILDE PRISER!

T-shirt m. logo (str	S,	M,	L):	100	kr/stk

Postkort (4	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	nøgle-
ringe	+	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.

POSTKORT

NØGLERING KLISTERMÆRKER

MAGNETER
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