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18  DANSK ZOOLOGISK SELSKAB  
 - vi arbejder for en farverig fremtid

I dette nummer af Habitat bevæger vi os fra hvaler over ålegræs i danske 
farvande til frøer i Trinidad, og vi tager temperaturen på Citizen Science i 
Danmark.

Vi lægger ud med en spændende beretning om hvaler, der er strandet langs 
de danske kyster i perioden 2010-20. Artiklens forfatter er med i det danske 
hvalberedskab og faldvildtordningen og obducerer strandede hvaler.  
Undersøgelserne foregår som et tæt samarbejde mellem dyrlæger, biologer 
og konservatorer, og de bidrager til, at vi får et dækkende billede af hav- 
pattedyrenes sundhedstilstand og biologi. Samtidig indsamles der 
repræsentative skeletter og andet materiale til de danske samlinger.

Den næste artikel fortæller om ålegræs og dets betydning og om et forsk-
ningsprojekt ved DTU Aqua med fokus på forekomst og diversitet af fisk i 
ålegræsenge i Roskilde Fjord. Ålegræs danner tætte, undersøiske enge, der 
tidligere var udbredt langs eurasiske kystlinjer fra Storbritannien til Japan 
og langs kysterne i Canada og USA, men verden over er ålegræsområderne 
blevet kraftigt reducerede. Ålegræsenge spiller en afgørende rolle i kyst- 
økosystemer; de leverer en række økosystemtjenester, der beriger og  
danner levesteder for kystfaunaen. Ålegræssets tilbagegang har således  
vidtrækkende konsekvenser.

Så springer vi til Caribien, til Trinidad. Trinidad er et sandt eldorado for 
biodiversitet, og de 37 kendte arter af højt specialiserede frøer kan både 
tælles og høres blandt Trinidads imponerende biologiske mangfoldighed. 
Disse padder har indtaget enhver brugbar biologisk niche på øen. Artiklen 
beskriver bl.a. et studie af den avancerede redestruktur samt æginkubation 
og udklækning hos frøen Phyllomedusa trinitatis, der har en forbløffende 
”snedig” strategi til at sikre afkommets overlevelse. Denne frø lever sit liv i 
trætoppene, hvor den også yngler. 

Dernæst følger en beretning fra Citizen Science Netværket. En ny rapport 
med oversigt over citizen science-landskabet i Danmark konkluderer, at der 
er meget mere potentiale for udviklingen af citizen science i Danmark på 
mange områder. En ny netværksgruppe for biodiversitet, natur og miljø  
under Citizen Science Netværket har set dagens lys. Desuden fortælles  
der om, at der er megen erfaring og inspiration at hente i internationale  
sammenhænge samt gratis online citizen science-kurser.

Vi runder af med at fortælle om Dansk Zoologisk Selskabs online foredrags-
række. Selskabet har traditionelt en gang om året afholdt en foredrags- 
aften, som bl.a. er foregået i Zoologisk Have og på Zoologisk Museum.  
I 2020 spændte corona-pandemien ben for de fysiske events. Vi omlagde 
derfor til et online format og afholdt en række foredrag via Zoom, og det 
blev en stor succes, som vi vil fortsætte med den kommende sæson.

God læselyst!

Lotte Endsleff, chefredaktør

I DETTE NUMMER  
AF HABITAT 
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FÅ DIN ARTIKEL MED I NÆSTE NUMMER

Kunne du tænke dig, at skrive en artikel 
til det næste nummer af Habitat?

Magasinet Habitat har eksisteret siden 2009  
og formidler verdens natur ud til danskerne.  

 

Så kunne du tænke dig at skrive et indlæg  
eller har du andet på hjerte, så må du endelig  

kontakte vores redaktion på  
red@dzs.dk

En 

til 
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Et årti med  
strandede  
hvaler 2010-2020

Tekst og billeder:

Aage Kristian Olsen Alstrup, 

 Lektor, specialdyrlæge, ph.d.  
faldvildtordningen og Aarhus Universitet



Langluffet grindehval (Globicephala melas) er relativt almindelig som fund 
langs de danske kyster. Dette eksemplar fra Nymindegab Strand i 2019 var dog  
for råddent til at blive obduceret, og i stedet fungerede ådslet som føde for 
fugle. Året før var en anden grindehval i bedre tilstand fundet ved Skagen, 
og obduktionen af denne tandhval tydede på påsejling som dødsårsag, idet 
halshvirvler og kranium var helt smadret.
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HAVPATTEDYR OG FALDVILDTORDNINGEN

I det seneste årti har jeg som dyrlæge været  
involveret i mindst 70-80 undersøgelser af 
døde, strandede havpattedyr i Danmark, hvor-
af langt hovedparten har været hvaler. Un-
dersøgelserne er foregået i tæt samarbejde 
mellem dyrlæger, biologer og konservatorer. 
Siden 2019 har jeg foretaget obduktionerne 
inden for rammerne af faldvildtordningen (se 
boksen), som man er meget velkommen til at 
kontakte ved fund af døde havpattedyr langs 
de danske strande. Dermed er man med til at 
sikre, at vi får et dækkende billede af havpat-
tedyrenes sundhedstilstand, deres biologi, og 
at der indsamles repræsentative skeletter og 
andet materiale til de danske samlinger. 

VEJLE FJORD FINHVALEN

For mit vedkommende begyndte hvalun-
dersøgelserne med finhvalen (Balaenoptera 
physalus), som under stor mediebevågenhed 
døde i Vejle Fjord i sommeren 2010. Forud 
var gået adskillige dage med skiftende mel-
dinger om, at hvalen enten var ved at dø eller 
var ved at finde ud af fjorden igen. Jeg var 
med til at CT-skanne dens knogler, som viste 
omfattende knogleforandringer, blandt an-
det sammenvoksede hvirvler, der unægtelig 
måtte have nedsat dens evne til at navigere 
rundt på lavt vand i fjorden [1]. For at kunne 
sammenligne knoglerne med et normalt ma-
teriale, CT-skannede vi tillige knogler fra en 
anden finhval, der var strandet i samme fjord 
i 1905. Det kunne vi gøre takket være den sto-
re samling af hvalskeletter, som opbevares på 
Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk 
Museum i København. Det er en samling, som 
løbende udvides med nye skeletter, så efter-
tiden også har materiale indsamlet i vores tid. 
Finhvalen, der er blandt de allerstørste hvaler 
i verden, kun overgået af blåhvalen, er ikke 
nogen helt sjælden gæst i danske farvande. 
Vi havde således endnu en stranding af en 
finhval i 2016. Den var ved Blokhus, og den 
døde sandsynligvis af morbillivirus, et virus 
beslægtet med sælpestvirus hos sæler og 
mæslingevirus hos mennesker.

”
Faktisk strandede der hele 18 hvidnæsede  

delfiner langs de jyske strande i en periode på 
få måneder i foråret og sommeren 2020. Det 

var det største antal strandinger i 40 år.”

KONTAKT FALDVILDTORDNINGEN

Ved fund af døde havpattedyr såsom  
hvaler og sæler kan du sende en mail 
 til faldvildtordningen: 

vildtsundhed@dtu.dk

(gerne vedlagt billeder, fundsted og  
tidspunkt). Mindre faldvildt kan også  
indleveres i Lyngby, Aalborg el Esbjerg  
(se mere på www.vildtsundhed.dk).

Hvis du derimod finder nødstedte 
havpattedyr bør du kontakte Fiskeri-  
og Søfartsmuseet i Esbjerg på hoved- 
nummer 7612 2000 (vagttelefon), eller  
du kan kontakte de lokale afdelinger af  
Naturstyrelsen, ligesom også dyrenes  
vagtcentral er en mulighed.



Almindelig delfin (Delphinus delphis) er en sydlig art af 
tandhvaler, der egentlig ikke er hjemmehørende i Danmark,  
men alligevel undertiden opholder sig i de danske farvande.  
Ofte bliver de dog fundet døde efter varme somre, og det  
antages, at de ikke har kunnet klare det barske efterår og 
vinter i Danmark. Dette eksemplar blev fundet i Sønder-
jylland i efteråret 2018 og senere obduceret på Fiskeri- og  
Søfartsmuseet i Esbjerg.
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HENNE-KASKELOTTERNE

Kaskelotter (Physeter macrocephalus) stran-
der med jævne mellemrum i Danmark; mulig-
vis fordi de kommer ind på lavt vand, hvor de 
har svært ved at navigere – og det er i hvert 
fald påfaldende, at mange af dem strander i 
netop vadehavsområdet. I 2014 strandede så-
ledes to voksne hanner på Henne Strand. Den 
første var død, mens den anden endnu levede 
et lille døgns tid, da den næste dag strandede 
få hundrede meter syd for den første. Obduk-
tionsarbejdet tog tre dage, og det kunne ef-
terfølgende konkluderes, at mens den første 
kaskelot sandsynligvis drev efter at være død 
af en infektionssygdom, var dens makker fulgt 
efter den og blevet fanget i det lave vand [2]. 
Obduktionen foregik i vinterferien og med 
stor mediedækning, og det blev anslået, at 
omkring 10.000 mennesker kom forbi for at 
se hvalerne og obduktionsarbejdet. Præcis 
et år senere strandede endnu en kaskelot i 
samme område, nemlig på Fanø, men dens 
tilstand umuliggjorde en egentlig obdukti-
on. Alligevel dukkede en del mennesker op. 
Kaskelotter og andre store hvaler tiltrækker 
altid et stort publikum, og der ligger et stort 
og godt formidlingsarbejde i at præsentere 
hvalens biologi og obduktionsfundene.



Hvallus er egentlig ikke lus i zoologisk forstand, men 
småkrebs tilhørende amfipodernes orden. De kaldes 

dog for hvallus, da de sidder i huden – særligt ved  
folder og kropsåbninger (se det lille indsatte billede)  

– hos blandt andet denne pukkelhval (Megaptera  
novaeangliae) fra 2019. Parasitter er i øvrigt et aldeles 

hyppigt fund hos hvalerne, og de kan både findes inden 
 i og uden på dyrene. Store hvaler kan undertiden  

rumme mere end 100.000 parasitter. Foto: Kim Frisch.

”
Ud over at undersøge hvalerne for sygdomme og mulige 
dødsårsager måler vi deres ydre, deres spæktykkelser og 
ofte også deres indre organer op. Det giver biologisk viden 
om arternes normal-anatomi – viden der i forbløffende 
grad mangler for mange af arterne.”

 
Finhvalen (Balaenoptera physalus) fra Vejle Fjord havde  
omfattende knogleforandringer, som her blev nærmere  
undersøgt via CT-skanning på Aarhus Universitetshospital.  
Den første antagelse om, at denne bardehval led af  
knogleskørhed (osteoporose), kunne dog ikke bekræftes. 
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PUKKELHVALERNE

Pukkelhvaler (Megaptera novaeangliae) 
strander kun yderst sjældent i Danmark, idet 
den senest kendte stranding skete ved Løn-
strup i 1905. Men så med få års mellemrum 
strandede to pukkelhvaler i Danmark: Først 
strandede et hovedløst og ganske råddent 
eksemplar ved Thy i 2015, og i 2019 fandt  
fiskere en død pukkelhval i deres garn ud for 
Skagen. Den rådne hval i 2015 havde halen 
viklet ind i reb, og den bar tegn på kronisk 
infektion i haleregionen – det er altså muligt, 
at rebet har været dens egentlige dødsårsag, 
selvom vi – grundet dens tilstand – ikke kunne 
konkludere det med sikkerhed [5]. Bifangst af 
storhvaler er næppe noget udbredt problem  
i Danmark, men i flere andre lande, blandt  
andet Skotland, har der været en del regi-
strerede dødsfald af blandt andet vågehvaler, 
som følge af reb, tov og fiskenet, herunder 
såkaldte spøgelsesnet, hvor fiskerne har mi-
stet deres garn, som hvalerne vikler sig ind i. 
I Danmark er det oftest de mindre hvaler, så-
som det hjemmehørende marsvin (Phocoena 
phocoena), der drukner i garn, hvilket vi har 
kunnet dokumentere ved flere obduktioner.

CUVIERS NÆBHVAL FOR FØRSTE GANG 
I DANMARK

I vinterferien 2020 indløb der meldinger fra 
Rømø om, at der for første gang nogensinde  
var strandet en Cuviers næbhval (Ziphius 
cavirostris) i Danmark. Cuviers næbhval kaldes  
også for småhovedet hval, og den er kendt 
for at sætte verdensrekorden i de dybeste og 
de længste dyk blandt alle pattedyr. Denne 
næbhval kan således dykke ned til mindst 
3.300 meters dybde, og den kan være ned-

dykket i mere end 138 minutter uden at trække  
vejret. Cuviers næbhval har en meget stor 
global udbredelse, som dog ikke omfatter 
de danske farvande, idet her ikke er tilstræk-
keligt dybt til den. Det viser sig dog, at der 
inden for de seneste par årtier har været flere 
strandinger af netop denne art i vore nabo- 
lande, så helt overraskende er det måske 
ikke, at den nu også dukkede op i Danmark. 
Næbhvalen var en han, der led af lungebe-
tændelse og blodforgiftning, hvilket meget 
vel kan have taget livet af den [8]. Foruden 
Cuviers næbhval er der inden for denne arts-
rige gruppe tidligere fundet almindelig næb-
hval (Mesoplodon bidens) og nordlig døgling 
(Hyperoodon ampullatus) – senest blev der  
i 2016 fundet en almindelig næbhval ved  
Ferring (i Vestjylland).

MANGE STRANDEDE HVIDNÆSER I 2020

Foruden næbhvalen var 2020 præget af mange  
strandede hvidnæsede delfiner (Lagenor-
hynchus albirostris). Faktisk strandede der 
hele 18 hvidnæsede delfiner langs de jyske  
strande i en periode på få måneder i foråret 
og sommeren 2020. Det var det største an-
tal strandinger i 40 år. Hvidnæsede delfiner 
forveksles ofte med marsvinet, men er større, 
har et hvidt næb og en bølgeformet rygfinne. 
Det er en hjemmehørende art i Danmark, men 
på trods af dette kender vi meget lidt til dens 
biologi. En stor del af de hvidnæsede delfiner 
blev obduceret, men der kunne ikke fastslås 
en enkelt fælles dødsårsag. Tværtimod var 
det unge og velernærede hvaler tæt på køns-
modenhed. Dødsårsag i form af infektioner 
kunne påvises hos enkelte af dem [3, 7].



Hvidnæset delfin (Lagenorhynchus 
albirostris) er særligt hyppig som 

strandingsfund langs den jyske vest- 
kyst, men kan undertiden også findes  
i de indre danske farvande. I år 2020  
var der rekordmange strandinger af 
denne tandhval, dog uden at en en-
tydig forklaring herfor kunne gives.  
På billedet er artiklens forfatter ved 

at måle en hvidnæset delfin op forud  
for obduktionen, som blev foretaget 

i en vestjysk klitplantage.



Cuviers næbhval (Ziphius cavirostris) er også kendt 
som småhovedet hval. Dette officielt første eksem-
plar fundet i Danmark på Rømø i 2020 viste sig at 

være en han. På ryggen anes stribede ar fra kampe 
med andre hanner, der har brugt deres to tænder 

som våben. For størrelsessammenligning sidder 
8-årige Thomas ved siden af denne tandhval, som 

ligger uden for Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.



Marsvinet (Phocoena phocoena) er en hjemmehørende lille  
tandhval i de danske farvande, hvor den yngler. Der strander  
hvert år en hel del af dem, og her er artiklens forfatter ved 
at foretage opmålinger et sted i det nordjyske i sommeren 
2020. Tværsnittene er lagt for systematisk at kunne måle 
spæktykkelsen flere forskellige steder på kroppen. Hvis 
marsvinet er i god foderstand, tyder det på, at der akut er 
tilstødt det en hændelse, mens kronisk syge marsvin ofte  
er afmagrede forud for dødens indtræden.

”
I vinterferien 2020 indløb der meldinger fra Rømø 
om, at der for første gang nogensinde var strandet 

en Cuviers næbhval (Ziphius cavirostris) i Danmark.”
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MANGE ANDRE ARTER

Foruden de nævnte hvaler har vi også obdu-
ceret en hel del marsvin, samt nogle alminde- 
lige delfiner (Delphinus delphis), langluffede 
grindehvaler (Globicephala melas), vågehvaler  
(Balaenoptera acutorostrata), sejhval (Ba-
laenoptera borealis) foruden en del sæler. Ud 
over at undersøge hvalerne for sygdomme 
og mulige dødsårsager måler vi deres ydre, 
deres spæktykkelser og ofte også deres indre  
organer op. Det giver biologisk viden om  
arternes normal-anatomi – viden der i for-
bløffende grad mangler for mange af arterne.  
Denne viden kan have betydning for forvalt-
ningen af arterne – eksempelvis ved at man 
kender alderen for kønsmodenhedens ind-
træden. Ofte indsamles der tillige organer 
ind til videre undersøgelser. Blandt andet har 
vi skannet øjne og tænder fra kaskelotter for 
at beskrive deres indre struktur, og fra flere  
af hvalerne er der blevet skannet hjerter [4]. 
Der udtages løbende prøver til histologiske  

”
Kaskelotter og andre store hvaler tiltrækker altid  
et stort publikum, og der ligger et stort og godt  

formidlingsarbejde i at præsentere hvalens biologi  
og obduktionsfundene.”

undersøgelser af hvalerne som et supplement  
til obduktionen. Prøver indsamles også lø-
bende fra nyrer, lever, muskulatur og spæk 
til målinger for miljøfremmede stoffer, idet 
særligt tandhvaler kan ligge højt oppe i føde- 
kæden, hvormed de risikerer at ophobe tung-
metaller. Da hvaler samtidig mangler visse 
leverenzymer til udskillelse af miljøfremmede  
stoffer og heller ikke kan udskille dem via hå-
rene, bliver en del tandhvaler særligt ekspo- 
nerede for giftstoffer i forhold til landlevende  
pattedyr [6]. Et relateret spørgsmål, som jeg 
ofte får stillet, er, om vi også finder meget  
plastik i maverne hos hvalerne, sådan som 
man nogle gange gør det i andre lande. Men 
det gør vi faktisk meget sjældent hos de 
strandede hvaler i Danmark. Således mindes 
jeg ikke at have set plastik i nogen af de  
mange hvaler, bortset fra to mindre og ube- 
tydelige stykker plastik i mavesækken på 
Cuviers næbhval, hvilket den sagtens kan 
have indtaget sydpå. Det er dog alligevel  
muligt, at hvalerne er belastet af mikroplastik, 
og vi udtager derfor også prøver fra mave-
indholdet, som senere vil blive undersøgt. Alt 
i alt kommer der mange informationer ud af 
obduktionerne – data som i sidste ende kan 
komme de levende hvaler til gode.

 Pukkelhval (Megaptera novaeangliae) er ikke alminde- 
lig i danske farvande. Dette unge eksemplar af denne  
bardehval blev fundet i et bundgarn i 2019 ud for Skagen,  
hvorfra det blev transporteret til obduktion i Hirtshals. 
Bemærk de imponerende lange luffer, som kendetegner 
pukkelhvalerne.
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Dansk Zoologisk Selskab (DZS) er en demokratisk 
og fagligt funderet organisation med fast fokus på 
bevarelse af vildtlevende dyr og deres levesteder i 
områder, hvor naturen er under særligt stort pres. 

 

Dansk Zoologisk Selskabs medlemmer er zoologer, makro- 
økologer, adfærdsbiologer, geografer, zoo-ansatte og natur- 
formidlere- og forvaltere. Foruden fagmedlemmer tæller  
selskabet også støttemedlemmer, der ønsker at slutte  
op om foreningens arbejde. Selskabet drives 100% af  
frivillige.  

Siden foreningens start i 2004 har DZS haft fokus på at  
formidle emner inden for dyreliv, biodiversitet og natur- 
bevarelse gennem vores hjemmeside, Facebook og magasi-
net Habitat. 

Vi er også med i felten og bidrager selv til at øge viden for 
naturens bevarelse. I 2007 udførte DZS Kipiniekspeditionen  
med kortlægning af den biologiske mangfoldighed i Witu- 
skoven i Kenya, mens vi også bakker op om Mara Lion Project  
ved Masai Mara reservatet i Kenya.

Vi byder nye medlemmer meget velkomne i DZS.

Sponsorater og andre bidrag til foreningens arbejde vil blive  
modtaget med stor værdsættelse og tak. Kontakt os, hvis du 
eller dit firma ønsker at donere penge til foreningen.

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

...og følg os på Facebook og LinkedIn
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Underwater plant 

that is more 

important 

and threatened 

than coral reefs: 

eelgrass

Af  
Kamila Sarkeeva,  

University of Manchester/DTU Aqua
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You have probably seen eelgrass many times 
before - it gets washed up on the shore, it 
tickles your legs when you go for a swim, it 
tangles in fishing nets. Eelgrass forms dense  
underwater meadows that used to cover 
Euroasian coastlines from the UK to Japan 
and across the Atlantic - along the shorelines 
of Canada and the US. Eelgrass, quite frankly,  
does not look like the most exciting under- 
water plant; however, its role in the marine 
ecosystems is truly crucial for the survival of 
many species.

WHAT IS EELGRASS?

Eelgrass (ålegræs) or seagrass is an under- 
water flowering plant, not a seaweed (tang/
alge). Evolutionarily, this is unique because it 
implies that land-based ancestors of eelgras-
ses returned back to water and developed 
special adaptations that have affected their 
physiology, pollination and dispersal to ac-
commodate the fully submerged life cycle (1). 

Common name ‘eelgrass’ is usually given to 
species within Zosteraceae family, however 
Zostera marina is the eelgrass species that 
can be most commonly encountered along 
Danish coastlines. As a highly photosynthe-
sising plant, eelgrass requires an abundance 
of light; therefore, it usually inhabits shallow 
depths along fjords and coasts, forming eel-
grass meadows.

WHY IS IT IMPORTANT?

Eelgrass meadows play a crucial role in 
coastal ecosystems; they provide a variety of 
ecosystem services that enrich and form the 
habitats of the coastal fauna. 

 
Deployments of underwater cameras at Roskilde fjord 
by DTU students. Author: Jesper Nørgaard Weng
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First of all, eelgrass meadows sequester or-
ganic carbon and store it, forming a ‘blue car-
bon sink’ - accumulating organic debris and 
waste and holding it in sediment. Storing car-
bon like this, in the ocean, prevents it from 
being released into the atmosphere in the 
form of greenhouse gases. This is especial-
ly crucial now, as once abundant terrestrial 
carbon sinks - trees - face devastating de-
forestation all around the globe. Worldwide, 
seagrasses account for almost 20% of ocean 
carbon sequestration; these are outstanding 
numbers, considering seagrasses’ limitation 
to shallow depths (2)

Eelgrass has the ability to not only store car-
bon in the sediment but also affect the phy-
sical environment of its habitat - coastlines. 
Eelgrass rhizomes hold the sediment and its 
leaves affect the hydrodynamics by decrea-
sing the wave energy and water turbidity. 
This promotes sediment retention and light 
availability for the benthos (3).

A US study showed that of coastal areas that 
lost eelgrass coverage, 90% have experien-
ced erosion; with depth increasing by 50% 
in some areas. Erosion and suspension pro-
mote further degradation of shorelines; this, 
together with sea level rises, can lead to floo-
ding and sea storms (4).

Furthermore, eelgrass itself provides an im-
portant habitat and nursery grounds for many 
commercially important species like Atlantic 
cod and sea trout. In this sense, eelgrass me-
adows are biodiversity hotspots like mangro-

ves and coral reefs. However, eelgrass is more 
widespread across the temporal waters and 
is tolerant to a wider range of temperatures 
than coral reefs. Yet, the importance of eel-
grass is not highlighted enough in the media, 
compared to public awareness of corals and 
coral bleaching.

Because of the wide range of eelgrass and its 
responsiveness to environmental stressors, 
eelgrass is considered a biological sentinel. 
Changes in eelgrass coverage can indicate 
important trends and shifts in coastal water 
ecosystems, as well as effects of anthropo-
genic activities. Eelgrass has suffered detri-
mental losses in its coverage worldwide due 
to eutrophication. Coincidentally, such high 
sensitivity to eutrophication also makes eel-
grass a great indicator for nutrient run-off in 
coastal waters; US National Estuarine Eutr-
ophication Assessment uses eelgrass as one 
of the indicators of pollution (1). 

HOW DID EELGRASS COVERAGE DECLINE?

Eelgrass decline was first recorded at the 
start of the 20th century; unsurprisingly, amid 
other factors, anthropogenic activities are re-
sponsible for such a decline.

In the 1930’s, eelgrass across the Northern 
Atlantic was wiped out by ‘eelgrass wasting 
disease’ caused by the pathogen Labyrint-
hula zosterae. This disease caused a decline 
in waterfowl populations and the exceptional 
extinction of a marine gastropod - eelgrass 
limpet (Lottia alveus). Along Danish coastli-

 
1+2: Deployments of underwater cameras at Roskilde fjord by DTU students. Author: Jesper Nørgaard Weng. 3: View 
from Gershøj havn, Roskilde Fjord. Author: Niels Winther Christensen. 4: Stereo BRUVs – baited remote underwater 
video system. Two cameras with flashlights are attached to a sturdy frame to prevent toppling over. A bait arm is 
attached in front of the cameras, with bait-bag visible from both cameras for recordings. Author: Svenja Stoehr 

”
A US-study showed that of coastal areas that  

lost eelgrass coverage, 90% have experienced erosion,  
with depth increasing by 50% in some areas.
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nes, this disease wiped 90% of previous eel-
grass coverage. Only by the 1960’s eelgrass 
had made a substantial recovery of its popu-
lations, only to decrease once again a decade 
later due to eutrophication (5,6).

Furthermore, physical anthropogenic alte-
rations played an upsetting role in eelgrass 
decline. Bottom trawling mechanically remo-
ves the eelgrass from the sediment and re-
duces light penetration due to suspension of 
sediment particles. Coastal construction and 
development of marinas, canal estates and 
other leads to direct loss of habitat; these 
human alterations can also prevent shoreline 
migration and therefore decrease the genetic 
diversity of eelgrass. 

It is impossible to not mention the role of cli-
mate change and eutrophication in eelgrass 
decline. Rising water temperatures of Baltic 
Sea increase light requirements and mortality 

rates of eelgrass. Eutrophication reduces eel-
grass depth limit – maximum depth that eel-
grass can colonise. This happens as eutrophi-
cation contributes to the particulate matter 
suspended in the water column which in turn 
reduces light availability for eelgrass and li-
mits it to shallower depths (5).

”
Changes in eelgrass coverage can indicate important  

trends and shifts in coastal water ecosystems,  
as well as effects of anthropogenic activities."

 4A: Three-spine stickleback.  
4B: Nine-spine stickleback.  

4C: Seatrout.  
4D: Atlantic cod.  

Medium: Watercolour. Author: Elisenda Casabona

  Eelgrass. Medium: Photoshop. Author: Kamila Sarkeeva

4A

4B

4C

4D

 
StereoBRUV - footage from underwater cameras during day deployment  
in eelgrass. A school of three-spine sticklebacks (Gasterosteus aculeatus) 
can be observed, attracted by the bait.
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WHAT HAS BEEN DONE  
FOR ITS RESTORATION?

Over the last century, multiple countries have 
made efforts to restore the eelgrass coverage 
of their shorelines. A true success story can 
be followed in Hinase, Japan: The local fis-
hermen have been reseeding eelgrass since 
1985 using indigenous methods. This resulted 
in an impressive eelgrass coverage increase 
from 12 ha in 1985 to 250 ha in 2015. A 2021 
genetic study revealed that these restored 
beds have higher genetic diversity than na-
tural eelgrass beds; this is really positive as it 
shows that fishermen’s sowing did not devel-
op unnatural eelgrass beds but rather aided 
natural recovery.

HOW DOES OUR RESEARCH CONTRIBUTE 
TO HELP SOLVE THE PROBLEM?

Our research project at DTU Aqua focuses on 
investigating fish abundance and diversity in 
eelgrass meadows of Roskilde Fjord. Protec- 
ted areas like estuaries and fjords tend to 
exhibit great variability in eelgrass coverage 
from year to year; this has been linked to the 
eutrophic nature of enclosed sites (6).

We deploy stereo baited remote underwater 
video systems (stereo BRUVS)9See equip-
ment picture). These cameras are calibrated 
to work in a concept similar to human eyes - 
together, left and right cameras can measure 
the distance on footage. This is really useful 
for measuring fish size. Cameras are left to 
record for hour periods; this allows us to ob-

serve the behaviour and abundance of local 
species. The two species that we have been 
seeing frequently are Three-spined stickle-
back (Gasterosteus aculeatus) and Nine-spi-
ned stickleback (Pungitius pungitius). These 
species are particularly interesting for be-
havioural and evolutionary adaptations studi-
es (7). Three-spined stickleback is considered 
to be the ‘ecological supermodel’ due to in-
tensive research into parental and courtship 
behaviours.

Overall, eelgrass is an incredibly important 
ecosystem engineer that affects its environ-
ment and surrounding fauna. However, eel-
grass loss directly negatively influences us, as 
we are dependent on the services that eel-
grass provides. Without eelgrass, shorelines 
are devastated by erosion. Without eelgrass, 
commercial fish and shellfish species lose 
nursing grounds and habitats; as a conse-
quence, entire communities that depend on 
fishing as a source of income and food suffer. 
Without eelgrass, the organic carbon stored 
within the sediment depositions releases into 
the atmosphere, contributing to greenhouse 
gases and in the end result, climate change.

Eelgrass requires a more holistic approach 
for it’s restoration. A more comprehensive 
approach is required to make drastic chan-
ges, as eelgrass beds are affected by multiple 
factors - bottom trawling, eutrophication, sea 
temperature and other anthropogenic activi-
ties.

”
Worldwide, seagrasses account for almost 20% of ocean  

carbon sequestration; these are outstanding numbers,  
considering seagrasses’ limitation to shallow depths."

 StereoBRUV - footage taken from night deployments. A pipefish (Syngnathidae) can be spotted in the frame. 
Because of their appearance, pipefish can camouflage themselves safely in eelgrass.

 StereoBRUV - another shot from night deployments. A large school of sticklebacks can be seen feeding on the 
bait. During night deployments, more fish get attracted by the lights and the bait.
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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.

FAGMEDLEM ELLER STØTTEMEDLEM?

Du kan vælge mellem vores to typer medlemskab: fagmedlem eller støtte-
medlem. Fagmedlem er dig, som har en baggrund eller viden inden for vilde dyr,  
biodiversitet og/eller naturbevarelse, hvor støttemedlem er dig, der blot ønsker at 
støtte op om vores arbejde. 

Derudover har du valget mellem at betale et årligt kontigent på 100 kr for et  
almindelig kontingent eller 250 kr (eller valgfrit derover) for et PLUS kontingent.

Som medlem kan du være med til at forme foreningens arbejde. Du er altid velkom-
men 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 heraf, og skrive indlæg og artikler til hjemmesiden, 
vores Facebook-gruppe og ikke mindst Habitat. 

Send os 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 (to gange årligt). Desuden bliver du inviteret til vores arrange-
menter til fordelagtige priser. Ikke mindst, så vil du som medlem bakke op om et 
arbejde, som vi i Dansk Zoologisk Selskab mener er helt essentielt - bevarelsen af 
en vild natur og dens dyr.

DANSK ZOOLOGISK SELSKAB

DANSK ZOOLOGISK SELSKAB

SÅDAN GØR DU

1) Gå ind på www.dzs.dk/medlem

2) Indbetal det årlige kontingent, vælg mellem 
 Kreditkort (via PayPal), eller 
 MobilePay (19303) eller ved 
  overførsel til vores konto Danske Bank (0260 - 3123241312)

3)  Udfyld medlemsformularen med dine oplysninger  
 (email, navn, adresse, medlemstype mm.)

Du vil snarest herefter modtage en velkomst-pakke med nogle  
af vores flotte gadgets

SÅDAN BLIVER  
DU MEDLIEM
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Trinidad er et sandt eldorado for biodiversitet,  
og de 37 kendte arter af højt specialiserede frøer  

kan både tælles og høres blandt Trinidads imponerende  
biologiske mangfoldighed. Disse padder har over tid  

specialiseret sig og indtaget enhver brugbar biologisk  
niche på øen, hvilket har fået dem til at udvikle en række  

komplekse formeringsstrategier og konvergente  
evolutionsstrategier for at sikre deres fortsatte  

overlevelse i en foranderlig verden.

Af:  
Nina Orthmann-Brask, biolog

Fotos:  
Jo Smith, University of Glasgow, Trinidad Expedition 2008, 
og Nina Orthmann-Brask, University of Glasgow, Trinidad 

Expedition 2010.

 Phyllomedusa trinitatis.
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TRINIDAD - ET BIOLOGISK HOTSPOT

Indhyllet i primær tågeskov og omkranset af 
ufremkommelige bjerge og højlydte vandfald 
ligger Caribiens femtestørste ø, Trinidad. Øen 
blev opdaget af Christopher Columbus på 
hans 3. rejse i 1498 og forblev spansk indtil 
1797, hvor Trinidad sammen med naboøen To-
bago overgik til britisk styre. I 1958 fik Trini- 
dad selvstyre og er i dag en uafhængig nation. 

Trinidad er i dag mest kendt for sine farve-
strålende festivaler til lyden af den velkendte 
olietønde-musik (steelpan) – og ikke mindst 
for sin overvældende biologiske mangfoldig-
hed, der primært er af endemisk og sydame-
rikansk oprindelse.

Omkring 100 arter af pattedyr, blandt andet 
den gyanesiske røde brøleabe, ocelot og 70 
forskellige arter af flagermus, er, sammen 
med over 400 fuglearter, repræsenteret på 
øen. Krybdyr er velrepræsenteret med 92 
arter, heriblandt både verdens største slange- 
art, grøn anaconda, brillecayman og grøn 
kæmpeleguan, og på Trinidads nordkyster  

Family: Hylidae (Aborelle frøer)

Order: Anura (Frøer og tudser) 

Class: Amphibia (padder)

Genus: Phyllomedusa

Status: Truet af habitat fragmentering

finder man den største havskildpaddes  
(leatherback) yngleplads i den vestlige 
hemisfære.

De 37 kendte arter af højt specialiserede frøer 
tælles også iblandt Trinidads imponerende 
biologiske mangfoldighed. Disse padder har 
over tid specialiseret sig og indtaget enhver 
præsenteret, brugbar niche på øen, hvilket 
har fået paddearterne her til at udvikle eks-
tremt komplekse formeringsstrategier og 
konvergent evolution for at sikre deres fort-
satte overlevelse på øen.

REDESTRUKTUR, ÆGINKUBATION  
OG UDKLÆKNING HOS PHYLLOMEDUSA 
TRINITATIS – ET STUDIE

Trinidads Phyllomedusa trinitatis går også  
under det lokale navn ”den bladdvælende 
frø”, ”abefrøen”, da den lever sit liv i trætop-
pene, hvor den også yngler. Hannerne kan 
blive op til 7 cm i længden, og hunnerne 8-9 
cm. Deres overfladefarve kan variere fra helt 
lysende grøn til mørkere brun, alt afhængigt 
af omgivelserne og deres individuelle termo-
regulering. Dens øjne er helt særprægede 
med en stor guldfarvet iris overdækket med 
et retikulært, netlignende mønster og en ho-
risontal pupil.

Frøen har lange, tynde tæer, der har et klæb- 
rigt proteinlag på overfladen, er i stand til at 
gribe samt indeholder ekstra skelet-elementer,  
hvilket hjælper frøen til bedre og større kon-

takt med de ofte glatte og våde overflader, 
den betræder. Den er primært nataktiv, og 
om dagen sover den fladt på lavthængende 
blade indhyllet i et selvproduceret, voksagtigt 
substrat, der beskytter mod solens uv-stråler. 
Denne specielle soveposition fungerer også 
som en perfekt camouflage for potentielle 
rovdyr, da den til forveksling ligner et blad.

EN HELT SPECIEL REDEBYGNINGSTEKNIK 
– MEN HVORFOR?

Hunnen lægger sine æg, der består af skifte- 
vise lag af befrugtede æg og lag af ubefrug-
tede gelekapsler. Gele-reden afsættes på et  
blad, der altid hænger over stillestående vand;  
bladet rulles sammen om æggene, og der  
afsluttes med en ”prop” af ubefrugtede gele- 
æg i top og bund.

Vandhullet, som reden placeres over, kan 

 Trinidad og Tobago ligger ca. 7 km fra Venezuelas nordvestlige kyst.

 P. trinitatis  
siddende på  
vegetation.

”
P. trinitatis’ specielle soveposition fungerer 

som perfekt camouflage for potentielle rovdyr, 
da den til forveksling ligner et blad”
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være alt fra en grøft til et regnvandsbassin, 
og nogle reder er sågar set hængende over 
menneskeskabte vandtanke og over ekstremt 
forurenede vandkilder. Æggene vogtes af 
hunnen, som holder sig lige i nærheden, indtil 
udklækningen finder sted.  Man har i mange 
år forsøgt at finde årsagen til forekomsten af 
de mange ubefrugtede gelekapsler og er for 
ganske nylig, via et længerevarende studie 
udført af researchere fra Glasgow Universitet  
i Skotland, der har en forskningsstation i  
Trinidad, kommet nærmere at identificere 
en mulig og meget vigtig funktion af disse 
gelekapsler. De har nemlig en betydning for 
den ekstremt hurtige udvikling fra embryo til 
selvstændig haletudse, der hos Phyllomedusa 
sker på 1-2 dage, efter at  ægget er lagt. Selve  

”
Gele-reden afsættes på et  

blad, der altid hænger over 
stillestående vand; bladet  

rulles sammen om æggene,  
og der afsluttes med en  
”prop” af ubefrugtede  

gele-æg i top og bund.”

udklækningen, hvor de færdige haletudser 
forlader deres gelekapsel og dropper ned i 
vandet, afhænger af en række ydre faktorer. 
Hvis reden fx bliver angrebet af rovdyr, fal-
der ned i vandet, udtørrer eller bliver infice-
ret med fluer, sendes et kemisk signal ud, og 
de nederste gelekapsler i reden bliver straks 
flydende. Samtidig åbner gelekapslerne med 
haletudserne sig alle på en gang, og det hele 
glider ud af bladet og ned i vandet under re-
den, hvor haletudserne nu hurtigt og nemt 
kan undslippe faren.

Inkubationsperioden varer få dage, og i den 
tid gror æggene til over dobbelt størrelse, og 
haletudserne når ekstremt hurtigt et avance-
ret udviklingsstadie med fuldt funktionelle, 
fysiologiske former som gæller og fordøjel-
sessystem, og de er nu helt klar til at klækkes. 
På samme tid som de befrugtede æg vokser, 
formindskes størrelsen af de ubefrugtede ge-
lekapsler betydeligt, hvilket indikerer, at de 
befrugtede æg ”bruger” gelekapslernes fug-
tighed og næring til at vokse. Dette blev  se-
nere bevist i et eksperiment udført af Pyburn 
(Pyburn, 1980). En interessant observation er, 
at P. trinitatis-æg, helt modsat andre padder,  
ikke kan udvikle sig ved kontakt med vand, 
faktisk terminerer nylagte æg med det sam-
me, hvis de kommer i kontakt med vand. 

Timingen af udklækningstidspunktet hos 
padder, der yngler uden for vand, er af bety-
delig interesse. En række studier har vist, at  

der hos en nært beslægtet Phyllomedusie- 
art, Agalychinis callidryas, der lægger sine æg 
åbent på et blad uden at folde bladet om-
kring æggene som P. trinitatis, sker en helt 
speciel kommunikation i reden, der stimulerer 
øjeblikkelig udklækning ved predation af ek-
sempelvis slanger eller myrer, hvorimod ud-
klækning i reder skjult i blade, som derfor ikke 
så nemt udsættes for rovdyr, sker senere. Jo 
mere avanceret et udviklingsstadie haletud-
serne er på, jo nemmere har de ved at undgå 
akvatiske rovdyr, når de udklækkes og falder 
ned i vandet under reden. Man mener,at det 
er derfor Phyllomedusie-arternes haletudser 
udvikles med raketfart ift. andre padder. Et 
fællestræk er, at så snart haletudserne er fær-
digudviklede inde i ægget, vil komplet over-
svømmelse, dvs. ikke blot regn, men nedfald 
af reden i  vand, trigge udklækning med det 
samme, da æggene ellers ”drukner”. Modsat 
kan udklækning vente længe, hvis der opstår 
en situation, hvor vandet under reden udtørrer.

KVANTITATIV ANALYSE AF BLADETS  
AKTIVE INDFLYDELSE PÅ OVERLEVELSES-
RATEN UNDER UDKLÆKNING

Eksperimentet skulle undersøge bladet, som 
æggene bliver lagt i, og dets betydning for 
udviklingen og overlevelsen under inkubati-
onsperioden, og om reder indpakket i friske 
blade er mindre følsomme over for ydre på-
virkninger som predation og infestation med 
fluer end reder i et dødt blad.

 Phyllomedusa trinitatis-rede i lukket blad.

 Agalychnis callidryas-rede på åbent blad.

GOSNER-STADIET 

Gosner-stadiet henviser til et generaliseret 
system, der beskriver faser af embryonal 
og larveudvikling i frøer og padder. Gosner- 
systemet inkluderer 46 nummererede stadier  
fra befrugtet embryo til færdig metamor- 
fose. Den blev introduceret af Kenneth  
Gosner i 1960 og bliver brugt idag.

 Snude til dorsal (SD)-længde af tidlige og sene udklækkede haletudser fra kontrol og eksperimentreder ved brug  
 af Gosner-stadier til identifikation.

Category N Mean Gosner stage +- SD Mean total length +- SD (mm)

Control: early emergers 5 24.4 +- 0.8 12.4 +- 0.8

Control: final emergers 11 24.9 +- 0.2 13.4 +- 0.8

Experimental: early emergers 5 24.2 +- 0.6 12.9 +- 0.4

Experimental: final emergers 9 25.0 +- 0.1 13.8 +- 0.5
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Bladet i sig selv kan fungere som beskyttel-
se mod predation og dehydrering, men kan 
samtidig også have en reducerende effekt på 
gasudvekslingen over overfladen af ægget, 
medmindre bladets egen gasudveksling har 
en positiv effekt på æggenes gasudveksling. 
For at undersøge dette nærmere indsamle-
des 12 reder fra vegetation i nærheden. Gre-
nen, hvor reden var blev klippet af, og reden 
blev vejet, derefter genplaceret på et stativ 
på samme lokation med et plast-vandbassin 
under sig. 11 kontrolreder, som forblev ube-
rørte i vegetationen, blev identificeret, og et 
plast-vandbassin blev placeret under disse. 
Kontrol- og eksperimentreder blev nu ob-
serveret i en uge, og udklækningsrate, tab af 
æg, predation og opmåling af nyudklække-
de haletudser blev noteret. Efter at alle æg 
var udklækket, og haletudserne havde forladt 
rederne med friske blade (kontrol) og døde 
blade (eksperiment), taltes det samlede antal 
overlevende haletudser fra hver rede.

HAR DET LEVENDE BLAD EN AKTIV ROLLE 
I INKUBATIONEN AF PHYLLOMEDUSA-ÆG?

Ved eksperimentets afslutning var kontrolre-
derne stadig i live og sunde, hvorimod reder-
ne med de afklippede grene og døde blade 
generelt set var udtørrede og døde. Kontrol-

rederne og eksperimentrederne havde begge 
ved eksperimentets start en gennemsnitlig 
størrelse på 419,5 æg, og procentdelen af uud-
klækkede æg lå for begge reder på 12,7-16,1 %. 
Tidlige og sene udklækninger samt længden 
ved udklækning af haletudser fra kontrolre-
derne og eksperimentrederne blev målt.

Vi forventede, at hvis det friske blad bidrog 
positivt til overlevelsesraten under inkubation 
og det samlede antal overlevende haletudser 
efter udklækning, ville vi kunne påvise dette 
ved at belyse de skadelige effekter, et vissent 
blad ville have på de samme parametre. Der 
var imidlertid ikke nogen signifikante forskelle 
på overlevelsesrate, predation og størrelse af 
haletudser fra kontrolreder og eksperimen-
treder. 

Eksperimentet har således vist, at redemate-
rialet tilsyneladende ikke betyder noget for 
overlevelsesraten af P. trinitatis-æg og ha-
letudser, ej heller har bladet en påvist synlig 
positiv eller negativ effekt på gasudvekslingen 
mellem blad og æg. Dog har senere studier 
vist, at en skjult rede ikke har samme preda-
tionsrate og følsomhed for ydre påvirkninger 
som reder, der ligger synlige på bladoverfla-
den, og det er måske netop her P. trinitatis 
har udviklet en strategi, der er med til at sikre 
dens succesfulde overlevelse indtil videre.

Trinidads vilde frøer – et galleri

”
Vi forventede, at Phyllomedusa-reder,  

der inkuberedes og klækkedes i friske blade 
ville bidrage positivt til overlevelsesraten  
under inkubation og udklækning, men det  

var ikke tilfældet”

  Gigant gladiator-træfrøen (Hypsiboans 
boans), der har fået sit navn pga. dens enor-
me størrelse på op til 10 cm, lever i træer og 
lægger sine æg i det vand, der samles i Bro- 
melia-planten, som vokser på tropiske træer. 
Begge forældre er set fodre haletudserne 
efter udklækning.

. Kort-træfrøen (Hyla geographica) har fået  
sit navn efter det fantastisk flotte mønster på  
dens øjenlåg. Mønstret ligner til forveksling 
et verdenskort. Kort-træfrøen lægger sine æg  
i vandhuller på jorden, men lever i trætoppene.

 Den gyldne træfrø 
eller hjertetungefrøen 
(Phyllodytes auratus) var 
indtil 2015 kun observeret  
et sted i verden, på trods 
af at utallige ekspeditioner  
gennem årene forgæves  
har ledt efter den. Den 
findes på toppen af bjer- 
get El Tuchuce (1,5 km 
over havoverfladen) i  
Trinidad og kun i en 
speciel Bromelia-plante, 
hvor den lever hele sit liv. 
I 2015 blev den imidlertid 
også opdaget på toppen 
af et bjerg i Venezuela, 
men er ikke fundet andre 
steder i verden. Det er 
stadig en gåde, hvordan 
den er endt så højt oppe.

 Trinidad giftfrø (Mannophryne trinitatis)  
er endemisk for Trinidad, lever i bjergvandløb  
og er i nær familie med pilegiftfrøen. Den er  
dog ikke selv giftig. Hunnen afsætter sine æg  
på ryggen af hannen, som bærer rundt på  
dem, indtil de klækker. Derefter hopper hale- 
tudserne ned i et nøje udvalgt vandløb og 
begynder deres liv.

  Paradox-frøen (Pseudis paradoxica), som er en lille frø på 6 cm, har  
udviklet en helt speciel overlevelsesteknik. Dens haletudser gror hurtigt  
efter udklækning og bliver op til 30 cm lange, som lige netop er lidt  
større, end de rovfisk de deler yngle-vandhuller med. På den måde undgår  
haletudserne at blive spist. Når haletudserne er klar til metamorfose, 
kravler de på land og krymper igen, til de når voksenstadiet på 7 cm. 
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- og hjælp dermed en ven med at hjælpe os i vores arbejde 
for bevarelsen af vilde dyr og deres levesteder. Køb gave-
beviset på vores hjemmeside www.dzs.dk/gavebevis. Det 
koster 100 kr, og medlemskabet gælder et år. 

Når det nye medlem registrerer sig som medlem på vores 
hjemmeside, vil vedkommende få en velkomstpakke inkl.  
det store, flotte HABITAT jubilæumsnummer.

Vil du gerne give en helt personlig gave, som gør en forskel?  
Så giv et medlemskab til Dansk Zoologisk Selskab

Giv et  
medlemskab

#20

08 PORTRÆTTER I ØJENHØJDE 

 Et glimt af primaters væsen

42 STORE AMBITIONER FOR ET LILLE DYR 

 Bevarelse af en meget sjælden bille

76 DET DANSKE PINDSVINEPROJEKT 

 Når citizen science batter

for en vil
d verden

Dansk Zoologisk Selskabs magasin

AMAROQ – EN ENESTÅENDE ULV

Et liv på kanten

#20

08 PORTRÆTTER I ØJENHØJDE  Et glimt af primaters væsen
42 STORE AMBITIONER FOR ET LILLE DYR  Bevarelse af en meget sjælden bille

76 DET DANSKE PINDSVINEPROJEKT  Når citizen science batter

for en vild verdenDansk Zoologisk Selskabs magasin

AMAROQ – EN ENESTÅENDE ULV
Et liv på kanten

#20

08 PORTRÆTTER I ØJENHØJDE 

 Et glimt af primaters væsen

42 STORE AMBITIONER FOR ET LILLE DYR 

 Bevarelse af en meget sjælden bille

76 DET DANSKE PINDSVINEPROJEKT 

 Når citizen science batter

for en vil
d verden

Dansk Zoologisk Selskabs magasin

AMAROQ – EN ENESTÅENDE ULV

Et liv på kanten



H
a
b

it
a
t    

46

H
a
b

it
a
t    

47

CITIZEN 
SCIENCE  

NYT

Af 

Gitte Kragh, biolog, ph.d. medstifter af Citizen Science Netværket,  
Postdoc på ScienceAtHome, Aarhus Universitet

En ny rapport med oversigt over citizen science-landskabet  
i Danmark på projekt- og publikationsniveau, samt fordele  

og udfordringer, konkluderer, at der er meget mere potentiale 
for udviklingen af citizen science i Danmark på rigtig mange  

områder. En ny netværksgruppe for biodiversitet, natur og miljø  
under Citizen Science Netværket har set dagens lys, og I er  

hermed inviteret til at deltage. Og endelig er der megen  
erfaring og inspiration at hente i internationale  

sammenhænge og gratis online citizen science-kurser.

CITIZEN SCIENCE I DANMARK - RAPPORT

I 2020 blev en rapport om citizen science- 
landskabet i Danmark udgivet af Aarhus Uni-
versitet og fulgt op af en høring. Rapporten 
blev udarbejdet i forbindelse med projektet 
“Identificering af fag- og forskningsbibliote-
kernes rolle ift. udbredelse og understøttelse 
af Citizen Science”, ledet af Syddansk Universi-
tetsbibliotek og finansieret af Danmarks Elek-
troniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF,  
nu nedlagt), men havde også et mere generelt  
sigte. Den inkluderer en oversigt over alle 
kendte, danske citizen science-projekter, i alt 
64, hvoraf 55 var aktive i 2020. Størstedelen 
af projekterne var inden for natur og miljø, så 
der burde være basis for meget mere citizen 
science, også inden for andre felter. 

Rapporten giver derudover en oversigt over de  
involverede partnere i projekterne, fx forsk-
ningsinstitutioner, museer, NGO’er, forvalt-
ningsrepræsentanter og medier. Forfatterne 
mener, at der, trods diversiteten i involverede 
aktører, stadig er et stort potentiale for at  
involvere andre, flere og mere diverse aktører 
yderligere i citizen science i Danmark. 

Danske citizen science-relaterede publikatio-
ner blev også undersøgt, og det er et felt i 
stærk vækst, især fra 2014 og fremefter. Dog 
er langt størstedelen på engelsk og i interna- 
tionale tidsskrifter henvendt til andre forskere, 
så det vurderes, at der er et potentiale for 
flere dansksprogede artikler for at højne op-
mærksomheden omkring citizen science i 
Danmark. 

Endelig giver rapporten også resultaterne 
af en spørgeskemaundersøgelse foretaget 
blandt citizen science-tilknyttede eller -inter- 
esserede forskere og forskningsbiblioteks- 
ansatte. De adspurgte vurderer, at mange mål 
kan nås gennem citizen science, fx at produ-
cere videnskabelige resultater, øge borgernes  
deltagelse i forskning, skabe debat om forsk-
ning, adressere problemstillinger, som er vig-
tige for borgerne, og øge borgernes kendskab 
til forskning. De adspurgte identificerer også 
en række udfordringer, såsom fastholdelse  
af frivillige og tiltrækning af nye frivillige, insti-

”...det vurderes, at der er et potentiale for flere  
dansksprogede artikler for at højne opmærksomheden  

omkring citizen science i Danmark.”

 Folk og netværk samarbejder og erfaringsudveksler 
internationalt. Tegning: Fritz Ahlefeldt.
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tutionel opbakning, opmærksomhed i offent-
ligheden, sikring af etiske vurderinger af citizen 
science-projekter samt forståelse for citizen 
science som en lige så gyldig forskningsme-
tode som alle andre. Og der er generel enig-
hed om, at der er et stort udviklingspoten-
tiale inden for citizen science i Danmark, fx i 
forhold til forskningsbibliotekernes potentiel-
le rolle. 

CITIZEN SCIENCE NETVÆRKET

Der har været noget stille i Citizen Science 
Netværket det sidste års tid, da det drives af 
frivillige kræfter og naturligvis pga. COVID-19. 
Det er selvfølgelig stadig muligt at udveksle 
erfaringer, informationer, jobs, starte diskus-
sioner og stille spørgsmål på mailinglisten,  
i LinkedIn-gruppen eller på Facebook eller 
følge eller tagge Netværket på Twitter eller 
Instagram. Citizen Science Portalen vil vi gerne 
holde opdateret, men vi har brug for hjælp 
fra jer, der står for citizen science-projekter 
i Danmark, eller som danskere kan deltage i. 
I er meget velkomne til selv at blive oprettet 
som forfattere på hjemmesiden, så I kan dele 
blog-indlæg om jeres projekter, eller I kan sende 
opdateret information om jeres projekter  
til kontakt@citizenscience.dk. Dog er der  
sket en glædelig ting, nemlig at den første 
netværksgruppe er blevet dannet!

BIODIVERSITET, NATUR  
OG MILJØ NETVÆRKSGRUPPE

Sidste år blev der på foranledning af Center 
for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC) 
på Københavns Universitet stiftet en net-
værksgruppe om biodiversitet, natur og miljø 
under Citizen Science Netværket. Gruppens 
formål er at styrke citizen science-fagområdet 
inden for biodiversitet, natur og miljø i Dan-
mark ved deling af viden, ideer og erfaringer 
mellem gruppens medlemmer. Der afholdes 
virtuelle møder ca. en gang om måneden. 
Ønsker du at deltage i gruppen, så kontakt 
Julie Sheard: julie.sheard@sund.ku.dk.

INTERNATIONAL ERFARINGSUDVEKSLING 
OG SAMARBEJDE

Internationalt sker der rigtig meget på citizen 
science-området, som vi kan lære af i Dan-
mark. Omvendt begynder vi nu også i Danmark  
at have draget flere erfaringer, som vi selv 
kan dele ud af. En af måderne at deltage i den 
internationale erfaringsudveksling er gennem  
deltagelse i arbejdsgrupper under citizen 
science-foreninger som fx European Citizen  
Science Association (ECSA) og Citizen Science  
Association (CSA). Begge foreninger har en  
række forskellige arbejdsgrupper, fx om citizen 
science på universiteter, i undervisningen og 
som politisk indhold samt mere praksis-ori-

”
Mange mål kan nås gennem citizen science, fx at producere  

videnskabelige resultater, øge borgernes deltagelse i forskning, 
skabe debat om forskning, adressere problemstillinger,  

som er vigtige for borgerne, og øge borgernes kendskab  
til forskning.”

 ’Hav, kystnære vandområder og de ferske vande’ er et af Horizon Europe’s missionsområder, og borgerinddragelse 
er et af grundelementerne, så det kunne give mulighed for mere marint citizen science. Her er det Shore Search-frivillige 
fra Hampshire and Isle of Wight Wildlife Trust i England, der undersøger vandhuller ved lavvande. Foto: Gitte Kragh.

 Forsiden af rapporten ‘Citizen science i Danmark - 
Projekter, litteratur og aktører’. En af rapportens forfattere,  
Kristian Hvidtfelt Nielsen, udtaler: “Citizen science åbner 
muligheden for, at universiteter og forskningsinstitutioner  
i højere grad kan spille en rolle og være integreret i sam- 
fundet. Og det står rent faktisk i Universitetsloven, at univer- 
siteterne skal udveksle viden og kompetencer med sam-
fundet.”

enterede grupper om blandt andet data, etik 
og borgerinddragelse. 

Én fordel ved deltagelse i den slags arbejds-
grupper er naturligvis erfaringsudvekslingen. 
En anden fordel er det netværk, man får op-
bygget, og de muligheder for internationalt  
samarbejde dette kan føre med sig. Indtil 
2020 var det fx i forbindelse med EU's Horizon  
2020 (H2020) program, og fra 2021 kan det 
være i forbindelse med Horizon Europe (HE) 
projekter. Et af grundelementerne i HE er netop  
borgerinddragelsen, ikke kun i forskning, men 
i alle aspekter af HE-programmet, selv i ud-
viklingen og definitionen af missionerne, som 
programmet specifikt vil arbejde med. Missi-
onerne fokuserer på: 1) hav, kystnære vand-
områder og de ferske vande, 2) tilpasninger 
til klimaforandringer, 3) CO2-neutrale byer, 4) 
jordbundskvalitet og fødevarer, og 5) kræft; 
alle områder, hvor citizen science potentielt 
kunne spille en rolle. Så hermed en opfordring 
til at deltage i internationale netværk og ar-
bejdsgrupper, ikke kun i forbindelse med citi-
zen science, men også generelt, da man kan 
få meget ud af at deltage.

INTERNATIONAL INSPIRATION OG KURSER

Der er store mængder af informationer på 
internettet om citizen science-projekter,  
erfaringer, udfordringer, løsninger, kurser, 
netværk osv. Det kan være svært at vide, 
hvor man skal begynde. På europæisk plan 
vil et godt sted være den europæiske citizen  
science-portal EU-citizen.science. Portalen er 
udviklet som et EU H2020-projekt og overgår 
ved udgangen af 2021 til ECSA, som driver 
portalen videre i minimum fem år. Her er det 
muligt at registrere sig som bruger og selv 
tilføje projekter, ressourcer osv. og deltage i 
diskussioner i forummet. Alle kan tilgå infor-
mationen på siden, og det er meningen, at 
portalen skal rumme så meget information om 
europæisk citizen science som muligt. Kurser  
om citizen science findes også på siden,  
og her kan nævnes fx disse to: 

University College London (UCL) har nu i 
nogle år kørt et citizen science-kursus på 
kandidatniveau, som er virkelig godt til at 
give en noget akademisk, men også stadig 
praksis-funderet, introduktion til mange for-
skellige aspekter af både citizen science og 
crowdsourcing.

EU H2020-projektet WeObserve har udarbejdet  
et Massive Open Online Course (MOOC), som er 
særdeles godt. Det er folk, som faktisk arbejder  
inden for feltet, som blandt andet fortæller om 
konkrete erfaringer og giver eksempler baseret 
på deres projekter. Det er mere praksisorienteret  
end UCL-kurset.
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LINKS

CSA: https://citizenscience.org

CSA arbejdsgrupper (9 forskellige):  
https://citizenscience.org/get-involved/working-groups

ECSA: https://ecsa.citizen-science.net

ECSA arbejdsgrupper 14 forskellige):  
https://ecsa.citizen-science.net/working-groups

EU portalen for citizen science:  
https://eu-citizen.science

Horizon Europe Missioner:  
ttps://ec.europa.eu/info/horizon-europe/missions-horizon-europe_en

UCL citizen science kursus: https://www.ucl.ac.uk/short-courses/ 
search-courses/citizen-science-and-scientific-crowdsourcing-introduction

WeObserve Massive Open Online Course (MOOC):  
https://www.futurelearn.com/courses/weobserve-the-earth

 

CITIZEN SCIENCE NETVÆRKET

Citizen Science Portalen:  
https://citizenscience.dk 

LinkedIn gruppe:  
www.linkedin.com/groups/12091033

Twitter: @citsciDK

Facebook: www.facebook.com/citsciDK

Mailingliste:  
https://groups.google.com/forum/#!forum/citizensciencedk 

Bliv en del af netværket ved at tilmelde dig mailinglisten og  
følge netværket på de sociale medier, eller kontakt Gitte Kragh  
og Julie Sheard via kontakt@citizenscience.dk

Biodiversitet, Natur og Miljø-gruppen:  
https://citizenscience.dk/grupper 
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NYT FRA 
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SELSKAB

Af 

Lotte Endsleff, biolog

Dansk Zoologisk Selskab har traditionelt en 
gang om året afholdt en foredragsaften, som 
bl.a. er foregået i Zoologisk Have og på Zoo-
logisk Museum. I 2020 spændte corona-pan-
demien ben for de fysiske events. Vi omlag-
de derfor til et online format og afholdt en 
række foredrag via Zoom, og det blev en stor 
succes. I online-foredragsrækken har vi in-
viteret spændende foredragsholdere, en ad 
gangen, og formatet gav mulighed for større 
deltagelse af interesserede fra hele Danmark. 
En af foredragsholderne befandt sig i Afrika, 

da han gav sit foredrag, så også på den måde 
udvidede vi foredragenes horisont. Efter op-
læggene var der mulighed for spørgsmål og 
diskussion. Vi har optaget nogle af foredra-
gene og arbejder på at gøre dem tilgængeli-
ge for selskabets medlemmer. Vi vil fortsætte 
foredragsrækken til efteråret.  

Vi har indtil videre afholdt følgende online 
foredrag i 2020-21:

19. november 2020

Stig Jensen: Kan turisme bidrage til  
naturbevarelse og lokal udvikling i Afrika? 

Lektor Stig Jensen fra Center for Afri-
kastudier, Københavns Universitet, gav et 
indblik i nogle centrale problemstillinger 
i forbindelse med turisme i naturområder 
og afledte effekter som for eksempel be-
varelsen af biodiversitet og lokale udvik-
lingsmuligheder. Han inddrog en række 
konkrete cases fra det afrikanske konti-
nent til at illustrere problemstillingerne.

21. januar 2021

Lene Topp: Erfaringer med naturbevarelse i  
SØ-Asien – hvad virkede og hvad virkede ikke

Kulturgeograf Lene Topp opholdt sig næsten 
et årti i SØ-Asien, hvor hun arbejdede med 
naturbevarelse både i skov- og havområder. 
Lene gav et indblik i hvilke metoder, der blev 
anvendt, og hvilke der virkede og ikke virke-
de. Det er i høj grad en snak om hvilke spille-
re, man står overfor, og hvilke midler og hvor 
meget tid, der er til rådighed. Og så handler 
det også om at kunne forholde sig til alle de 
simple, men komplekse spørgsmål, der bliver 
stillet, når man indleder naturbevarelses-ar-
bejde – hvorfor her? – hvad får vi ud af det?

Læs også Lenes artikel i Habitat #22: 
’Et liv i naturens tjeneste’  
Find artiklen her: https://dzs.dk/habitat-22 

Med udgangspunkt i 37 års virke i København  
ZOO fortalte biolog Bengt Holst i dette fore-
drag om de zoologiske havers forandring, deres  
rolle i naturbevarelse og ikke mindst om de 
resultater, de har opnået indtil nu. Og så selv- 
følgelig også om, hvad deres rolle i fremtiden  
vil være. Zoologiske haver har ændret sig  
meget i tidens løb. Fra at være menagerier,  
hvor det bare gjaldt om at vise flest mulige 
mærkelige dyr, har de ændret sig til at være 
centre for bevarelse af truede dyrearter. Det 
gælder dog kun for de zoologiske haver, der 
bygger deres drift på videnskabeligt grundlag  
og tager deres ansvar for bevarelse af den 
truede natur alvorligt. Med det stigende pres  
på naturen bliver de zoologiske havers rolle 
endnu vigtigere, og internationalt trækker man 
nu i stigende grad på havernes ekspertise for  
at redde de truede dyr.

25. marts 2021

Niels Mogensen: De store rovdyr:  
Forskning og conservation i Kenya’s Masai  
Mara National Reserve

Niels Mogensen er biolog og har specialiseret  
sig i vildt- og adfærdsbiologi. Han startede i  
samarbejde med Dansk Zoologisk Selskab et  
moniteringsprogram i Naboisho conservancy  
i Masai Mara. Programmet blev senere en del  
af Mara Predator Conservation Programme  
under Kenya Wildlife Trust, hvor Niels nu er 
Senior Programme Scientist. Niels har således  
arbejdet i mange år med at følge de store rov- 
dyr i Masai Mara og fortalte om resultaterne.

25. februar 2021 

Bengt Holst: Zoologiske  
havers rolle i naturbeva- 
relse  – fortid, nutid og  
fremtid
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LÆS
ELLER 
GENLÆS
Ikke alle artikler er kun øjebliksaktuelle, nogle er evig- 
gyldige, andre bliver aktuelle igen som tiden går.

Der er lige nu en masse snak og skriverier om UFOer  
og liv i universet. Vi har i HABITAT været omkring det  
på forskellige måder:

Læs for eksempel om mulighederne for liv i Universet

issuu.com/dzs-habitat/docs/habitat__15/42

eller denne artikel om intelligent liv - på Jorden

issuu.com/dzs-habitat/docs/habitat-12_december-2015/54

God fornøjelse!

Habitat #12 December 2015

Spændende artikler om truede polynesiske snegle, 
der hjælpes på vej af danske Zoos, en kæmpeslange,  
som engang levede i Danmark, arbejdet som frivillig 
med havskildpadder, palæofysiologi og spøgelses-
koraller.

issuu.com/dzs-habitat/docs/habitat-12_december-2015/54 




