
#25for en vild verden
Dansk Zoologisk Selskabs magasin



H
a
b

it
a
t    

2

H
a
b

it
a
t    

3

UDGAVE #25 - AUGUST 2022

 
UDGIVER

HABITAT 
Dansk Zoologisk Selskab (DZS) 
C/o Forlaget BIOS 
Vennemindevej 65 kld. 
2100 København Ø 
www.dzs.dk

REDAKTION

Lotte Endsleff 
Biolog, chefredaktør

Ditte Dahl Lisbjerg 
Biolog

Marthe Gramsbergen 
Biolog

Maria Juliane Friedrichsen 
Korrekturlæser

red@dzs.dk

SKRIBENTER

Aage Kristian Olsen Alstrup  
Charlotte Bie Thøstesen  
Bjarke Jensen  
Tobias Wang  
Michael Paul Jensen 
Daniel Johansson  
Tejs Lind Nielsen  
Tim Kåre Jensen 
Elmer Topp-Jørgensen 
Dennis Lisbjerg 
Lars Dinesen 
Henrik Steno 
Mesak Ramos Kekasih  
Tim Wilms  
Jon C. Svendsen  
Wolfgang Kunther  
Maria Heisterberg Hansen 
Lotte Endsleff

DESIGN LAYOUT  
Trine Sejthen

FORSIDEFOTO  
Rute Martins of Leoas Photography 
(www.leoa.co.za)

ABONNEMENT  
Online via medlemskab: 
www.dzs.dk/medlem

ISSN: 1904-4585

COPYRIGHT  
HABITAT’s artikler & illustrationer må ikke 
gengives uden skriftlig  tilladelse fra: 

HABITAT, 
Dansk Zoologisk Selskab (DZS) 
C/o Forlaget BIOS 
Vennemindevej 65 kld. 
2100 København Ø 

AUGUST 2022

06 STRANDEDE LÆDERSKILDPADDER  
 I DANMARK

18 EN “VILD” HISTORIE

 Skriv til HABITAT

60 SÅDAN BLIVER DU MEDLEM 
 Sådan bliver du medlem af DZS

44 STATUS PÅ DE STORE KATTE

62 USING TRAPEZOID CONCRETE REEF  
 ELEMENTS TO BUILD ARTIFICIAL REEFS

36 FORMIDLING AF BIODIVERSITETSKRISEN 

 – hvad kan du gøre?

28 BIODIVERSITETSKRISE I ARKTIS? 
 – Arktiske lande vurderer, hvordan det går  

 med biodiversiteten 

72 LÆS ELLER GENLÆS 
 Dansk Zoologisk selskab

04  DANSK ZOOLOGISK SELSKAB  
 - vi arbejder for en farverig fremtid

20  BIODIVERSITETS HOTSPOTS 
 – et redskab til at beskytte Jordens  

 mest artsrige områder

I dette nummer af Habitat lægger vi ud med en 
artikel om læderskildpadden, som er den største 
nulevende skildpaddeart. Den findes i Atlanter-
havet, Stillehavet og det Indiske Ocean og bliver 
en sjælden gang imellem fundet i danske farvande. 
Dette imponerende dyr har nogle særlige tilpas-
ninger i kroppen, som gør det i stand til at klare 
sig i koldere egne, hvor yndlingsføden – gopler 
– findes i store mængder. Læderskildpadden kan 
svømme over 10.000 km og har et effektivt hjerte, 
hvis særlige strukturer også beskrives i artiklen. 

Læderskildpadden er listet som sårbar på IUCNs 
Rødliste. Den er som mange andre ”ikoniske” arter  
som fx de store kattedyr samt et utal af andre arter  
truet af udryddelse. I de følgende artikler sætter vi 
spotlys på biodiversitetskrisen.

Den globale biodiversitet er truet af overudnyttelse  
og ødelæggelse af naturlige levesteder. Arter er  
gennem de seneste århundreder forsvundet med  
så stor hast, at man taler om den 6. masseuddøen,  
hvor arter forsvinder 100-1000 gange hurtigere end  
“normalt”. Det gælder både planter, dyr, svampe og  
bakterier. Nogle arters forsvinden er veldokumen-
teret, mens en lang række arter forventes at være 
udryddet, inden de når at blive beskrevet af viden-
skaben. 

I takt med ødelæggelsen af naturlige levesteder er  
behovet for at beskytte naturen vokset. Konceptet  
’Biodiversitets-hotspot’ blev udviklet, og man op- 
satte en række kriterier med henblik på at udpege  
de mest artsrige og truede naturområder i verden.  
Håbet var, at det kunne bidrage til en prioritering 
af den globale beskyttelse af verdens biodiversitet.  
Forskellige aspekter af dette beskrives i artiklen.

I DETTE NUMMER Den følgende artikel omhandler biodiversitetskrisen 
i Arktis. Temperaturen stiger tre gange så hurtigt i  
Arktis som i resten af verden, og klimaændringerne 
påvirker de arktiske økosystemer og den kuldetil-
passede biodiversitet, man finder her. Arktisk Råd 
har nedsat en arbejdsgruppe med fokus på bio-
diversitet. Her arbejder de arktiske lande sammen 
om at overvåge, hvordan biodiversiteten udvikler 
sig i en tid med klimaændringer og øget pres fra 
menneskets aktiviteter.

Formidling af biodiversitetskrisen er emnet for 
den næste artikel. Biodiversitetskrisen skal forstås 
og italesættes og kommunikeres ud til alle, før vi 
som samfund for alvor er klar til at gøre noget ved  
den. Det danske IPBES-kontor har udgivet en serie 
hæfter, som sætter fokus på tre forskellige aspekter  
af biodiversitetskrisen.

De store kattedyr er for mange blevet et symbol 
for den natur, som skal beskyttes. I artiklen sættes 
fokus på både kattedyrenes vigtige rolle i øko-
systemerne, og hvad deres status er som truede 
arter, hvilket er ganske komplekst at vurdere. 

Mange steder arbejdes med at genskabe levesteder  
for en naturlig flora og fauna, og tiltag til at fremme 
biodiversiteten lokalt bidrager til at skabe opmærk- 
somhed. I tidligere numre af Habitat har vi kigget 
på stenrev og de gavnlige effekter, som kan opnås  
ved at genoprette levesteder i havet. Stenrev er  
vigtige habitater for fisk og andre dyr, men mange 
steder er stenrevene ødelagt ved stenfiskeri.  
I den sidste artikel beskrives, hvordan kunstige rev- 
elementer af beton kan efterligne naturlige leve- 
steder og således have potentiale til at gavne det 
marine miljø. 

God læselyst!

Lotte Endsleff, chefredaktør
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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
 

Foto: Alex Andrews, Pexels
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Almindelig næbhval (Mesoplodon bidens), fotograferet  
i Wohlenberger Wiek, Tyskland. Foto: Hans Verdaat, Observation.org.
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”
Som en sjældenhed blandt  

krybdyrene er læderskildpadden  
specielt tilpasset livet i  

koldere egne”

Strandede  
læderskildpadder  
i Danmark
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LÆDERSKILDPADDEN ER EN MEGET  
SPECIEL HAVSKILDPADDE

Læderskildpadden (Dermochelys coriacea) 
er den største nulevende havskildpadde, idet  
den kan opnå en længde på 2-3 meter fra 
hoved til hale. Den tungest kendte læderskild- 
padde er blevet vejet til 965 kg, og blandt 
krybdyrene overgås denne vægt kun af de 
allerstørste arter af krokodiller. Læderskild-
padden mangler det karakteristiske hårde 
skjold, som kendetegner de seks andre arter 
af havskildpadder, og dette er årsagen til, at  
den har fået navnet læderskildpadde. Skjoldet  
er nemlig langt mere blødt end hos andre 
skildpadder, idet det består af fedtet og 
læderagtig hud på op til 5 cm i tykkelsen. 
Læderskildpadden tilhører sin egen familie  
(Dermochelyidae) og er den eneste nulevende  
art af sin slægt (Dermochelys, som betyder  
læderskildpadde på latin). Fra udgravninger  

kendes fossile arter, der viser, at familien har  
eksisteret i mindst 110 millioner år – altså tilbage  
fra dengang, der levede dinosaurer på jorden.

KAN OPRETHOLDE EN  
HØJ KROPSTEMPERATUR

Læderskildpadden holder til i både tempe-
rerede og tropiske dele af Atlanterhavet, 
Stillehavet og Det Indiske Ocean (Figur 1). I  
Atlanterhavet kan den findes så langt mod 
nord som til Nova Scotia i Canada og mod 
syd til den sydligste del af Afrika. Som en  
sjældenhed blandt krybdyrene er læderskild- 
padden specielt tilpasset livet i koldere egne, 
hvor dens yndlingsføde (vandmænd og salper)  
findes i store mængder. Det kan lade sig gøre,  
fordi læderskildpadden har specielle termo- 
regulatoriske tilpasninger, som gør den i stand  
til at opretholde en høj kropstemperatur (25-
27°C), selv når det omgivende vand nærmer  

sig 0°C. Læderskildpadden kan derfor næsten  
betragtes som værende ensvarm (endoterm),  
da den således kan opretholde en højere 
kropstemperatur end omgivelserne. Dette 
skyldes i nogen grad den relativt lille krops-
overflade, som er en konsekvens af den store  
størrelse, og desuden har læderskildpadden  
udviklet et tykt, isolerende fedtlag, som ellers  
kun kendes fra pattedyrene. Der findes også 
et særlig fedtlag omkring hovedet, som menes  
at holde hjernen varm. Læderskildpadden kan  
lukke ned for blodtilførslen til lufferne, og der  
er vener og arterier arrangeret i parallel, så  
varmen bevares inde i kroppen gennem det  

såkaldte modstrømsprincip. Hertil kommer,  
at læderskildpadden er meget aktiv, idet den  
svømmer døgnet rundt med en hastighed på  
nogle få km/t (tophastighed på over 30 km/t).  
Læderskildpadden producerer derfor mere 
varme end de fleste andre krybdyr, som 
typisk har et meget mindre aktivitetsniveau.

KAN SVØMME OVER 10.000 KM

Læderskildpadden er en fantastisk svømmer  
og kan dykke til imponerende dybder på over  
1.200 meter. Faktisk er læderskildpadden 
det krybdyr, som bevæger sig allerlængst i  
løbet af livet og kan svømme over 10.000 km, 

Figur 1: Læderskildpadden er vidt udbredt i troperne og de tempererede områder. Ballum-læderskildpaddens 
formodede oprindelsessted i Caribien er angivet på figuren.

Figur 2: Et blik ind i munden på Ballum-læderskildpadden. Bemærk de kegleformede papiller, som fortsætter ned i 
svælget og spiserøret. I overkæben ses en fordybning, som bruges til at lede slugt vand fra mavesækken via spise-
røret ud i havet igen.

”
Læderskildpadden lever næsten  

udelukkende af gopler.”
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når det migrerer imellem jagtmarkerne på de 
højere breddegrader og parrings-/æglæg- 
nings-områderne i troperne. Den lever hele 
livet i havet, og kun hunnerne kommer kort- 
varigt op på land for at lægge æg på de  
tropiske og subtropiske strande (mellem 25  
grader nord og 25 grader syd). Hunnerne  
lægger typisk 80-100 æg ad gangen i 2-4 
kuld med 8-10 dages mellemrum. Det vides 
ikke præcist, hvor gamle hunnerne er, når de  
bliver parringsmodne, men man estimerer,  
at de nok er mellem 9 og 20 år. 

LEVER AF GOPLER MED  
LAVT ENERGIINDHOLD

Læderskildpadden lever næsten udelukkende  
af gopler. Gopler består mestendels af vand, 
typisk 95-98 %, og indeholder derfor næsten  
ingen energi; faktisk kun omkring 1/20 af den  
energi, der ville være i en tilsvarende mængde  
fisk. Unge læderskildpadder skal derfor for-
tære deres egen kropsvægt hver dag, mens 
større individer klarer sig med omkring halv-
delen af egen kropsvægt på en dag. Faktisk 
er læderskildpadden et af de hvirveldyr, der 

Figur 3: Lige fra svælget og ned til mavesækken findes disse kraftige papiller, som forhindrer goplerne i at slippe 
væk, når de er blevet ædt. Billede fra obduktion af Ballum-læderskildpadden.

Figur 4A og 4B: Læderskildpaddehjertets fire kamre som beskrevet af Charles Henry O’Donoghue i 1918. Vi har 
farvelagt den oprindelige figur: Lungearterien er blå, venstre aorta er lilla, og aorta er rød.

æder mest i forhold til deres kropsvægt. Et  
blik ind i munden på Ballum-skildpadden 
(figur 2 og 3) viser de kegleformede papiller,  
som ligger hele vejen ned gennem svælget 
og spiserøret, og alle peger ned mod maven.  
De virker som modhager, der holder på gop- 
lerne, når læderskildpadden spytter det vand  
ud, som den netop har slugt for at fange 
goplerne. I overkæben er der desuden en 
fordybning, som også sikrer, at vandet ledes  
ud, mens goplerne holdes tilbage. Den enorme  
fødeindtagelse betyder, at læderskildpadden  
indtager store mængder af salt og vand, både  
i goplerne og det vand, som sluges. Som hos  
andre krybdyr kan nyren ikke opkoncentrere  
urinen, som derfor har samme saltholdighed  
som blodet, og salt udskilles i stedet igennem  
saltkirtler. Saltkirtlerne ligger ved øjnene, og  
en læderskildpadde på 450 kg græder derfor  
næsten 10 liter meget salte tårer i timen.

KOMPLICERET HJERTEKREDSLØB

På grund af den aktive livsstil må læderskild-
paddens hjerte kunne pumpe en betydelig 
mængde blod rundt i kroppen i forhold til 
andre skildpadder, men vi ved meget lidt om  
læderskildpadde-hjertets anatomi og fysiologi.  
Den mest detaljerede anatomiske beskrivelse 
er mere end hundrede år gammel, hvor den 
engelske zoolog Charles Henry O’Donoghue 

beskrev hjertet fra en stor læderskildpadde,  
som vejede ”9 3/4” Hundred weights”, eller 
442 kg. Læderskildpadden befandt sig på 
Naturhistorisk Museum i London. Menneske-
hjertet har fire kamre, idet der er to forkamre 
(højre og venstre), og idet selve hjertekam-
meret er delt af en muskuløs væg (septum),  
der adskiller højre og venstre side af hjerte- 
kammeret. Læderskildpaddens hjerte har 
ligeledes to forkamre, men dog kun et enkelt 
hjertekammer, da septum mangler (figur 4A). 
Læderskildpadden har dog på en måde alli-
gevel fire kamre, fordi der sidder en såkaldt 
sinus venosus umiddelbart før højre forkam-
mer (figur 4B). Fra studier på andre 
krybdyr ved vi, at sinus venosus trækker sig 
sammen lidt før højre forkammer og derved  
hjælper med til dets fyldning, ligesom højre 
forkammer trækker sig sammen før hjerte- 
kammeret og dermed bidrager til dets fyld-
ning. En sinus venosus er også til stede i de 
tidlige fosterstadier hos os mennesker, men 
den mister sin selvstændige funktion, fordi 
den bliver elektrisk aktiveret samtidig med 
højre forkammer (hvorved de trækker sig 
sammen samtidigt). Vi har endnu ikke nogen  
god forklaring på betydningen af menneskets 
tab af sinus venosus. I det voksne menneske- 
hjerte kalder vi resterne af sinus venosus for  
de intraperikardiale hulvener.

Sinus 
venosus

Højre
forkammer Venstre

forkammer

Hjertekammeret

Set fra bugsiden Set fra rygsiden
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”
Det er slående, hvor meget dele af  

skildpaddehjertet minder om medfødte hjertefejl hos 
mennesker. Ville et menneske så kunne fødes med  

et krybdyrlignende hjerte?”

Et af de organer, som blev sikret under dissektionen, var Ballum-læ-
derskildpaddens hjerte. Hjertet viste sig at være meget større end 
forventet (figur 9A). På Aarhus Universitetshospital blev hjertet 
MRI-skannet for at undersøge dets indre anatomi (figur 9B). Som 
hos andre skildpadder åbnede læderskildpaddens forkamre sig ind 
i hjertekammeret side om side. Sådan en konfiguration minder gan-
ske meget om en medfødt menneske-hjertefejl, der kaldes dobbelt 
indløb i venstre hjertekammer. Selvom der kun er ét hjertekammer, 
viste MRI-skanningen alligevel anlæg til en opdeling af hjertekam-
meret. I figur 9B er der vist to stykker muskelvæv, der er indikeret 
med stjerner. De sidder mellem indløbene fra forkamrene og lunge-
arterien. Disse stykker væv kan tænkes at fungere som to porte i en 
sluse, der skubbes sammen under hjertekammerets kontraktion. I 
pytonslanger og varan-firben er denne sammentrækning så kraftig, 
at kammerets venstre side kan skabe et meget højere tryk end den 
højre side, som sender blodet ud i lungerne. Ballum-læderskildpad-
dens hjerte viste sig ikke helt så opdelt som hos pytonslanger og 
varaner. Formentlig har hjertekammeret ikke været opdelt i to for-
skellige tryk hos denne skildpadde. Hvis man tager læderskildpad-
dernes aktive levestil i betragtning, er dette lidt overraskende. Ikke 
desto mindre passer den anatomiske beskrivelse af Ballum-læder-
skildpaddens hjerte meget fint overens med O’Donoghues gamle 
beskrivelse. Faktisk ligner læderskildpaddens hjerte rigtig meget et 
typisk skildpaddehjerte – det er bare meget stort!

I hjerter fra skildpadder og krybdyr i almindelighed ligger de tre 
store arterier i en fælles stamme (truncus) og udspringer lige til 
højre for hjertekammerets midterlinje. Denne konfiguration minder 
også om en medfødt menneske-hjertefejl, der kaldes dobbelt ud-
løb fra højre hjertekammer. Skildpaddens hjertekammer er derfor 
konfigureret på en måde, hvor det iltede blod fra lungerne og det 
af-iltede blod fra resten af kroppen løber ind i venstre side og ud 
igen i højre side. Det er derfor næsten uundgåeligt, at der vil ske en 
vis opblanding af de to blodstrømme inde i hjertekammeret. Sådan 
en opblanding er et stort problem hos mennesker og andre pat-
tedyr, men opblandingen i skildpaddens hjertekammer afhænger 
primært af, hvor meget modstand lungearterien yder i forhold til 
de to aortaer. Hvis lungearterien forsnævres, og det er skildpadder 
ekstremt gode til at gøre ved hjælp af deres nervesystem, øges 
modstanden ud i lungekredsløbet, og blodet presses derfor i stedet 
ud i kroppens kredsløb. Der findes ikke målinger på lungearterien 
af læderskildpadder, så vi ved ikke, om den kan forsnævres i sam-
me grad som i andre skildpadder, men mon ikke dette er tilfældet? 
Omgåelse af lungekredsløbet er typisk noget, der observeres i dyk-
kende skildpadder. Men hvorfor de gør det, og om det giver dem 
en fordel under dykningen, dér mangler vi stadig viden. I en ældre 
artikel af William Edgar Adams fra 1962 beskrives nogle store huller 
mellem lungearterien og de to aortaer i en læderskildpadde, der var 
strandet nær Dunedin på sydøen af New Zealand. Der spekuleres i,  
at hullerne måske er tilpasninger til dykning. Vores MRI-skanning 
muliggør detaljerede afbildninger af hjertet i adskillige planer, og 

MRI-SKANNING AF BALLUM-LÆDERSKILDPADDENS HJERTE

vi har ikke kunnet finde tilsvarende forbindelser mellem de store 
arterier. Også hér har vi altså stadig meget at lære.

Det er slående, hvor meget dele af skildpaddehjertet minder om 
medfødte hjertefejl hos mennesker. Ville et menneske så kunne fødes  
med et krybdyrlignende hjerte? Det korte svar er, at det tror vi ikke 
ville kunne lade sig gøre. Mennesker kan fødes med hjerter, der i 
enkelte træk minder om krybdyrhjertet, og både krybdyr og men-
nesker fødes med en arterie, der kaldes ductus arteriosus, og som i 
fostertilstanden tillader, at blodet løber forbi lungerne og ud i krop-
pen. Men overordnet set, så gennemgår det embryonale menneske-
hjerte en række udviklingstrin, som i nogen grad er uafhængige af 
hinanden, og som krybdyrene slet ikke har. Det er derfor usandsyn-
ligt, at et menneske kan fødes med et hjerte, der i helhed fungerer 
som et krybdyrhjerte. Og skulle det alligevel ske, ville det nok blot 
lede til en tidlig, spontan abort, og så ville vi aldrig opdage det!

Hvis du gerne vil vide mere om hjertet, kan du læse en detaljeret 
beskrivelse i linket (på Engelsk). Dér er der også en interaktiv 3D 
model af hjertet i pdf format: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
full/10.1111/joa.13670."

MRI

Figur 9A og 9B: A. Ballum-læderskildpaddens hjerte set fra bugsiden. Hjertets  
betydelige størrelse kan let ses, når det sammenlignes med hånden placeret øverst  
til højre. B. Billede fra MRI-skanning, der indikerer indløbene til hjertekammeret af 
af-iltet blod fra højre forkammer (blå pil) og iltet blod fra venstre forkammer (rød 
pil). De to stjerner indikerer de to stykker muskelvæv, der i nogen grad kan lukke 
af mellem forkamrenes indløb i venstre side og lungearterien (som i øvrigt ikke 
kan ses i dette billedplan).

MRI
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Figur 5: Det var en børnehave, der fandt Ballum- 
læderskildpadden død den 3. november 2020. 
Samme dag blev den flyttet til Fiskeri- og Søfarts- 
museet i Esbjerg.

”
Da læderskildpadden blandt andet finder sin føde  

i Nordatlanten, optræder den undertiden som en  
– omend sjælden – gæst ved de danske kyster

BALLUM-LÆDERSKILDPADDEN

Da læderskildpadden blandt andet finder sin 
føde i Nordatlanten, optræder den undertiden  
som en – omend sjælden – gæst ved de danske  
kyster. Den 3. november 2020 var børnehaven  
Havbrisen på udflugt ved Vadehavet, og ud  
for Ballum syd for Rømø fandt de en læder- 
skildpadde i græsset. Den befandt sig således  
7 grader nordligere end artens udbredelses-
område. Skildpadden var død, og samme dag  
blev den bjerget til Fiskeri- og Søfartsmuseet  
i Esbjerg (figur 5), hvor den straks blev frosset  
ned. Som følge af Covid19-situationen var det  
nemlig først i sommeren 2021, at eksperter  
(biologer, dyrlæger og konservatorer) havde  
mulighed at dissekere den - overværet af 
museets publikum. Først blev læderskildpad- 
den opmålt, så dens størrelse kunne sammen- 
lignes med andre fund af samme art (figur 6).  
Det viste sig at være en voksen han på 192 cm  
i længde, hvoraf skjoldet udgjorde 142 cm  
(straight carapace width). Så selvom den  
umiddelbart så imponerende ud, var den dog  
langt fra et stort eksemplar. Fedtlaget var kun  
op til 30-32 mm tykt, og der sås ikke fedt 
omkring organerne, så den var lidt mager.

INGEN SIKKER DØDSÅRSAG FUNDET

Dissektionen havde blandt andet til formål at  
afgøre dødsårsagen og afklare, om læderskild- 
padden var syg og svækket forud for strand- 
ingen. Først blev bugskjoldet nænsomt løsnet  
fra rygskjoldet, hvorefter organerne forsigtigt 
blev udtaget, således at resten af skildpadden  
kunne blive konserveret på Statens Natur- 
historiske Museum i København. Organerne 
blev nøje undersøgt, og sygelige forandringer 
blev registreret. Undervejs i dissektionen blev  
der også udtaget forskellige prøver, som efter- 
følgende blev undersøgt i laboratorium. Der 
var en gammel skade på hovedet, som skild- 
padden må have pådraget sig for flere år siden.  
I lungerne og i leveren fandtes enkelte op til 1 
cm store, gamle bylder – formodentlig rester 
efter parasitter, men uden større betydning 
for skildpadden. Mavesæk og tarme havde 
kun et sparsomt indhold, men åbning af dem 
afslørede flere sår på op til 3 cm x 3 cm i 
diameter af varierende alder. At sårene var af 
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Figur 6: Forud for opskæringen blev Ballum-læderskildpadden opmålt, så den kunne sammenlignes med andre 
strandinger.

Figur 8: Den geografiske placering af de seks læderskildpadder i Danmark i perioden 1948 til år 2020. Alle seks 
læderskildpadder var døde, da de blev fundet, og de blev fundet fra august til december. 

Figur 7: Der blev fundet tre større stykker plastik i mave- 
tarmsystemet hos læderskildpadden fra Ballum. Her er  
det en sammenkrøllet plastpose. Dog har plastikken ikke  
forårsaget dens død. 

● 1948  Sjællands Odde

● 1965  Nymindegab

● 1979  Sejerøbugt

● 1997  Dybbøl

● 2015  Påø Strand

● 2020 Ballum

varierende alder blev bekræftet ved vævs- 
mikroskopi, hvor der også blev påvist betæn-
delsesreaktioner i maveslimhinden. Mavesår 
kan muligvis skyldes, at skildpadden har været 
stresset. Denne stress vil også kunne forklare  
ophobninger af blod nedad- og bagtil i krop- 
pen, ligesom der ligeledes var tegn på ødemer.  
Mavetarmsystemet indeholdt tre større stykker  
plastik, inklusiv en plastpose (figur 7) – men 
dette har næppe forårsaget dens død. De 
efterfølgende laboratorieundersøgelser viste 
ingen tegn på blodforgiftning (sepsis), men 
en unaturlig ophobning af nedbrydnings-
produkter fra røde blodlegemer i leveren.

KUNNE IKKE KOMME TILBAGE TIL HAVET

Der var tydelige tegn på småblødninger på  
skildpaddens penis, som skyldtes, at den havde  
været klemt. Det tyder på, at skildpadden 
strandede levende ved Ballum, og at skaderne  
skete, mens den bevægede sig rundt på land.  
Dette underbygges af, at bevoksningen på 
fundstedet var trampet ned – sikkert fordi 
den forsøgte at komme tilbage til havet. Ud 
over det sparsomme indhold i mavesæk og 
tarme, som kan være et tegn på, at skildpad- 
den ikke har ædt længe, samt forandringerne  
i mavetarmsystemet, som kan være forårsaget  
af længerevarende stress, blev der ikke fundet  
nogen åbenlys sygdomsmæssig forklaring 
på skildpaddens død. Det er derfor nærlig-

gende at spekulere i, at temperaturfaldet i 
november 2020 har afkræftet skildpadden, 
sådan at den ikke kunne komme tilbage til 
vandet efter strandingen. Dette stemmer 
også overens med, at alle tidligere danske 
fund af læderskildpadder er gjort i perioden  
august til december måned, hvor havtem- 
peraturen var på vej ned. På fundsdagen  
havde det blæst fra vest og sydvest, men dog  
uden at have været storm.

LANGT HJEMMEFRA

Molekylære studier har vist, at der minimum 
findes syv forskellige genetiske populationer 
af læderskildpadder i verden. De største po-
pulationer i Atlanterhavet findes i Caribien, 
Brasilien og langs den afrikanske vestkyst. 
Foreløbige genetiske resultater fra et igang-
værende studie af Ballum-skildpaddens DNA 
tyder på, at den formentlig tilhører en variant,  
som typisk findes blandt de populationer, 
der lægger deres æg i Caribien (figur 1). 
Skildpadden er sandsynligvis endt i Nordsøen  
efter at have fulgt med Golfstrømmen, som 
leder opvarmet vand fra Caribien helt op til 
det nordlige Atlanterhav. Det passer ganske 
godt med andre genetiske studier og satellit- 
sporinger, som peger på, at de læderskild-
padder, man finder i Nordatlanten, typisk 
stammer fra de store populationer i Caribien, 
fx Florida, Trinidad eller måske endda den 
tidligere Dansk-Vestindiske ø, Sankt Croix. 
De igangværende genetiske undersøgelser vil  
sandsynligvis kunne afklare, hvilken bestand 
Ballum-skildpadden stammer fra. Undervejs  
mod Ballum blev læderskildpadden i øvrigt  
set den 22. september i Wemeldinge, syd for  
Rotterdam i Holland. Den kunne kendes på  
skaden på hovedet.

TIDLIGERE DANSKE FUND AF LÆDER-
SKILDPADDER

Ballum-fundet er ikke den første læderskild-
padde, der er strandet i Danmark (figur 8). 
Arten er tidligere observeret mindst fem 
gange. Første gang på Sjællands Odde i 1948  
og anden gang ved Nymindegab i 1965. Den  
6. oktober 1979 blev en hun med en skjold-
længde på cirka 120 cm fundet i et bundgarn  
ved Sejerøbugten, og den næste blev fundet  
i december 1997 ved Dybbøl. I 2015 blev der  
den 8. august fundet et meget råddent 
eksemplar på Påø Strand på Langeland. Det 
var et ungdyr på 110 cm, med en vægt på 110  
kg, dog manglede det yderste af lemmerne,  
så vægten har i levende live været lidt højere.  
Alle seks læderskildpadder var døde, da de  
blev fundet. Skeletterne af de to læderskild- 
padder fra 1979 og 2015 opbevares i dag 
sammen med Ballum-læderskildpadden på 
Statens Naturhistoriske Museum i København.  
Halvdelen af fundene er gjort inden for de  
seneste 25 år, og med de nuværende klima- 
ændringer kan man forestille sig, at der også  
fremover vil være strandinger af læderskild- 
padder i Danmark.
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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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Biodiversitets  
Hotspots 

– et redskab til at beskytte  
Jordens mest artsrige områder

Af Elmer Topp-Jørgensen, biolog

Kihansi Spray Toad. Foto: www.theGEF.org
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Den globale biodiversitet er truet af overud- 
nyttelse og ødelæggelse af naturlige levesteder.  
Dette gælder også nogle af Jordens mest  
diverse naturtyper som koralrev og regnskov. 
Arter er gennem de seneste århundreder 
forsvundet med så stor hast, at man taler om 
den 6. masseuddøen, hvor arter forsvinder 
100-1000 gange hurtigere end “normalt”. Det  
gælder både bakterier, svampe, planter og  
dyr (inklusive pattedyr, fugle, krybdyr, padder,  
fisk og hvirvelløse dyr (orme, insekter, edder- 
kopper osv.)). Nogle arters forsvinden er  
veldokumenteret, mens en lang række arter  
forventes at være udryddet, inden de bliver  
beskrevet af videnskaben.  

I takt med ødelæggelsen af naturlige leve-
steder er behovet for at beskytte naturen 
vokset. Verdens første lovmæssigt beskytte-
de område, Main Ridge Forest Reserve, blev  
etableret på Trinidad and Tobago i 1776. 
Fredningen beskytter 3958 ha tropisk regn- 
skov (ca. 40 km2 – eller lidt under halvdelen 
af Rømø). I dag (data fra marts 2022) er der  
ca. 269.673 fredede områder fordelt over hele  
kloden. De fredede områder dækker tilsammen  
ca. 52 mio. km2, heraf 23,2 mio. km2 beskyttet  
land (15,7%) og 28,7 mio. km2 beskyttet hav  
(7,9%).

Procent overlevende pattedyr-arter på forskellige kontinenter/landområder 
efter menneskets indvandring (sort pil). 

Eksempler på arter, som man mener er forsvundet på grund af menne-
skets jagt eller ødelæggelse af levesteder, inkluderer “berømtheder” som:

• Pinta kæmpeskildpadde (2012) 

• Dronte (1681)

• Geirfugl (1844)

• Vandredue (ca. 1900)

• Stellers søko (1768)

• Japansk søløve (1950’erne)

• Tasmansk pungulv (1936)

• Vestligt sort næsehorn (2011)

Over 500 vertebrat-arter (fisk, padder, krybdyr, pattedyr, fugle) er uddøde siden 
år 1900, og over 500 arter har i dag mindre end 1000 individer tilbage i naturen.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Extinctions_Africa_Austrailia_NAmerica_Madagascar.gif   
https://news.mongabay.com/2020/06/less-than-a-thousand-remain-new-list-of-animals-on-the- 
brink-of-extinction/ 

Den gennemsnitlige størrelse af et fredet om- 
råde er ca. 190 km2, men størrelsen varierer  
fra områder på ca. 1 mio. km2, som National- 
parken i Nord- og Østgrønland, til områder på  
under 1 ha.  Disse fredede områder beskytter  
ikke nødvendigvis de vigtigste områder for  
biodiversitet, ligesom graden af beskyttelse  
også varierer betydeligt, da mange lande  
tillader forskellige former for udnyttelse i de  
fredede områder (f. eks. jagt, råstofudnyttelse,  
landbrug, mm.), men det er en anden historie. 

Vil man beskytte den globale biodiversitet, 
er det nemlig ikke helt ligegyldigt, hvilke  
områder man beskytter.

GLOBALE BIODIVERSITETS HOTSPOTS

I et forsøg på at udpege de vigtigste områder  
for den globale biodiversitet udviklede Na-
turbevarelsesorganisationen ’Conservation 
International’ konceptet ’Biodiversitets Hotspot’. 
De opsatte en række kriterier med henblik på  
at udpege de mest artsrige og truede natur-
områder i verden. Håbet var, at det kunne 
bidrage til en prioritering af den globale  
beskyttelse af verdens biodiversitet.

”
Deres samlede areal udgør blot 2,5% af jordens landareal,  
men de indeholder over halvdelen af jordens plantearter  

og 43% af alle fugle, pattedyr, krybdyr og padder.”

Kilde: www.conservation.org 
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Biodiversitets Hotspot-kriterier:

• Mere end 1.500 endemiske plantearter  
(arter som ikke findes andre steder)  
– området er uerstatteligt.

• Mindre end 30% af den oprindelige  
vegetation tilbage – området er truet.

I alt 36 områder opfylder disse kriterier på  
verdensplan. Deres samlede areal udgør blot  
2,5% af jordens landareal, men de indeholder  
over halvdelen af jordens plantearter og 43%  
af alle fugle, pattedyr, krybdyr og padder.  
Disse arter er unikke for disse områder og  
findes altså ikke uden for de udpegede Bio- 
diversitets Hotspots.

EKSEMPEL PÅ  
ET BIODIVERSITETS HOTSPOT

I det østlige Afrika ligger en række adskilte, 
regnskovsbeklædte bjerge i en bue fra det 
sydlige Kenya ned gennem Tanzania – Eastern  
Arc bjergene. De er en del af hotspottet, der  
hedder ’Coastal Forests of Eastern Africa and 
the Eastern Afromontane’.

Det er et af de mindste hotspots og har ikke  
helt så mange arter som mange af de andre 
hotspots. Til gengæld findes her en lang række  
arter, som ikke findes andre steder (endemiske),  
og truslerne mod områderne er store. Om- 
rådet har således det højeste antal endemiske  
arter per areal og er udpeget som ét af 11  
’hyper-hot’ naturområder, der bør prioriteres  
først i naturbevarelsesindsatsen (Brooks, 2002). 

Hotspottets endemiske arter inkluderer:

• Mere end 1500 endemiske plantearter

• 16 endemiske pattedyr 

• 22 endemiske fuglearter 

• 50 endemiske krybdyr

• 33 endemiske padder

Ser man på de hvirvelløse dyr, er graden af 
endemisme også ekstrem. Ser man på bjerge,  
der ligger 100 km fra hinanden, er 80% af  
tusindben-arterne unikke for det enkelte  
bjerg. Der er også arter, som kun findes på  
enkelte lokaliteter (se boks om Kihansi Spray  
Toad). 

TUDSEN, DER REJSTE PÅ FØRSTE KLASSE TIL USA, MEN BLEV UDRYDDET I NATUREN

Kihansi Spray Toad

Kihansi Spray Toad blev beskrevet som en ny art i 1999. Tudsen blev fundet i sprøjtezonen fra 
de vandfald, der efter planen skulle  bruges til et vandkraftværk i Udzungwabjergene, der er 
en del af Eastern Arc hotspottet. Trods flere ekspeditioner lykkedes det ikke at finde tudsen 
andre steder – alle ca. 20.000 individer fandtes inden for 2 hektar (fire fodboldbaner)!

Det var ikke nok til at stoppe projektet, der i stedet valgte at indfange frøer for at se, om de 
kunne yngle I fangenskab, og sætte sprinkleranlæg op, hvor der før havde været en sprøjte-
zone fra vandfaldet. Da man i 1999 tog vandet fra vandfaldet, ændrede det frøens levested. 
Vegetationssammensætningen ændrede sig, og sammenlagt med nedbrud af sprinklersystem 
i tørtiden, udbrud af sygdom i bestanden og udskylning af pesticidholdigt sediment fra kraft-
værket i 2003, førte det til et kollaps af bestanden, og i 2004 fandt man kun en håndfuld tud-
ser i området. Året efter var tudsen helt forsvundet.

Heldigvis viste det sig, at tudsen kunne yngle i fangenskab i USA. Siden 2012 er gjort forsøg 
på genudsætte tudser, men det udfordres af jævnlige udbrud af sygdom, og det forventes at 
tudserne skal bruge tid på at tilpasse sig til et liv i naturen med fødesøgning og rovdyr.

Vandkraftværket blev finansieret af TANESCO/Tanzanias  
regering, Verdensbanken, den norske og svenske pendant 
til DANIDA (NORAD, SIDA), en tysk statsejet finansierings- 
og udviklingsbank (KfW) og den Europæiske Udviklings- 
bank (EIB). Med så store spillere på banen burde det have  
været muligt at finde en løsning, så tudsen aldrig havde  
behøvet at forlade sit naturlige levested.

”
Det er kun en begrænset del af de udpegede hotspots,  

der er lovgivningsmæssigt beskyttet.”

  Foto: www.theGEF.org.   
  3: Foto: NORPLAN. 4: Foto: www.esi-africa.com/ 

4

3

BIODIVERSITETS HOTSPOTS-KONCEPTET

Hotspots-konceptet blev oprindelig fremlagt i 1988 af Norman Myers, en britisk  
ornitolog, som i et oplæg til et seminar fremlagde 10 tropiske ’hotspots’, der  
husede mange unikke plantearter og samtidig var truet af ødelæggelse.

Konceptet blev adopteret af ’Conservation International’ i 1989. Organisationen  
videreudviklede senere konceptet, og i 1999 udførte man den første globale 
vurdering ud fra et nyt sæt kvantitative kriterier. Det resulterede i udpegningen  
af 25 ’Biodiversitets Hotspots’.

I 2005 bidrog 400 forskere til en grundigere analyse, hvilket resulterede i  
udpegningen af 34 Biodiversitets Hotspots. Siden er yderligere to områder 
udpeget i hhv 2011 og 2016, så der nu i alt er udpeget 36 globale ’Biodiversitets  
Hotspots’. 
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Skovenes oprindelige areal (ca. 2000 år siden) 
er skrumpet fra 23.000 km2 til 15.000 i år  
1900 og til omkring 5.340 km2 i 1990’erne.  
Enkelte skovområder har mistet over 90% af  
deres oprindelige skovdække (Newmark, 1998). 

NATURBEVARELSESINDSATS  
– HOTSPOTS SOM REDSKAB

Hotspot-tilgangen fokuserer primært på 
planter, endemiske arter og historiske habitat 
-ødelæggelser. Tilgangen får kritik for ikke at  
inddrage flere artsgrupper, truede arter, nuvæ- 
rende trusler og ødelæggelse af naturen,  
diversitet af økosystemer m.m. 

Udpegningen af Biodiversitets Hotspots bør  
derfor ikke stå alene i beskyttelsen af den 
globale biodiversitet, men den bidrager med  
et redskab, der giver internationale naturbe- 
varelsesorganisationer og nationale myndig- 
heder et redskab til at fokusere beskyttelses- 
indsatsen i nogle af de områder, der er vigtigst  
for verdens biodiversitet. 

DER OPDAGES STADIG NYE ARTER

Nye arter fundet i Eastern Arc-bjergene

I Europa findes sjældent nye arter, der ikke før  
har været beskrevet af videnskaben. I 2006 
fandt man en ny museart på Cypern – det 
første pattedyr beskrevet i over hundrede år 
i Europa. I Eastern Arc-bjergene findes jævn- 
ligt nye arter – både planter og dyr. 

Inden for de seneste 50 år er der blandt  
andet fundet:

• Tre nye fuglearter: Udzungwa Forest  
Partridge (1991) og Orange-vinget  
solfugl (1981)

• To abearter: Sanje Crested Mangabey  
(1979), Kipunji-aben (2004) og 
Rubeho Forest Partridge

• Kæmpe-elefantspidsmus (2008)

• Mindst 8 arter af spidsmus

• Over 35 arter af krybdyr og padder

• Over 20 arter af tusindben (og det  
vurderes, at der er flere hundrede  
ubeskrevne arter)

Der er sikkert flere arter, der venter på at 
blive opdaget – også andre steder i verden,  
så det er bare om at komme ud og lede! 
Map of Life viser, hvor i verden der er størst 
sandsynlighed for at finde nye arter: 

https://mol.org/patterns/discovery

En af de organisationer, der aktivt bruger  
hotspot-tilgangen i deres indsats for at bevare  
klodens biodiversitet, er Critical Ecosystem 
Partnership Fund (CEPF). Organisationen 
blev dannet i år 2000 af bl.a. Conservation  
International, Global Environmental Facility,  
EU, Japan, Frankrig og Verdensbanken.  
Organisationen har uddelt over 259 mio. $  
til over 2.500 NGO’er i over 100 lande til  
projekter i 25 af de 36 hotspots.

I Tanzania har organisationen bidraget til 
yderligere kortlægning af biodiversitetsvær-
dier, og trusselsvurderinger af hundredvis 
af arter, opdagelsen af en række nye ar-
ter og deres investeringer har bidraget til 
beskyttelsen af 158.000 ha (1.580 km2) af 
noget af verdens mest unikke biodiversitet. 

Trods dette er det kun en begrænset del af  
de udpegede hotspots, der er lovgivnings- 
mæssigt beskyttet. Verdens naturbevarelses- 
organisationer har derfor stadig et betydeligt 
lobbyarbejde at gøre, både internationalt og  
nationalt, hvis vi skal sikre nogle af klodens  
mest biodiversitetsrige områder for fremtiden. 

”
Verdens naturbevarelsesorganisationer har derfor stadig  
et betydeligt lobbyarbejde at gøre, både internationalt  

og nationalt, hvis vi skal sikre nogle af klodens  
mest biodiversitetsrige områder for fremtiden.”

   5: Kipunji-aben. Foto: Wildlife Conservation Society, Tanzania. 6: Udzungwa Forest Partridge. Foto Louis A. 
Hansen. 7: Rubeho Forest Partridge (Xenoperdix obscuratus) fra Mafwemiro skoven i Rubehobjergene. Arten blev 
beskrevet i 2005, og fundet blev gjort i en skov kun 80 km fra skove i Udzungwabjergene, der huser Udzungwa 
Forest Partridge beskrevet i 1994. Foto: Louis A. Hansen

5

7

6
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– Arktiske lande vurderer,  
hvordan det går med biodiversiteten

Biodiversitetskrise  
i Arktis? Af Elmer Topp-Jørgensen, biolog

Isbjørn, Scoresby Sund, Grønland. Isbjørnen er afhængig af havis for at kunne fange sæler.  
Ved Grønlands sydlige østkyst smelter havisen pga. klimaforandringer tidligere på året end  
før, og det påvirker isbjørnene negativt. Foto: Annie Spratt on Unsplash.
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Temperaturen stiger tre gange så hurtigt i 
Arktis, som i resten af verden, og klimaæn-
dringerne forventes at påvirke de arktiske 
økosystemer og den kuldetilpassede biodi-
versitet, man finder her. Her er arter, der er 
tilpasset ekstreme temperaturer, flere må-
neders vintermørke, sne og is. Trods gene-
relt lave temperaturer giver sommerens lys 
også perioder med relativt høj produktion 
i områder, hvor der er tilgængelig næring. 
Det giver et rigt fødeudbud for trækkende  
fugle og havpattedyr, der beriger den arktiske 

biodiversitet i sommermånederne.

Traditionelt har arktiske folk været nært knyttet  
til og afhængige af levende ressourcer, og i  
mange egne af Arktis er den arktiske natur  
stadig kilde til sund mad og indtægt (f.eks.  
naturturisme eller fangst af fisk, skaldyr, hav- 
pattedyr, landpattedyr, fugle m.m.). Den arktiske  
biodiversitet udgør dermed eksistensgrund- 
laget for mange mennesker og samfund i  
Arktis.

Arktisk Råd har derfor nedsat en arbejds-
gruppe med fokus på biodiversitet. Her 
arbejder de arktiske lande sammen om at  

overvåge, hvordan biodiversiteten udvikler  
sig i en tid med klimaforandringer og øget  
pres fra menneskets aktiviteter.

HVORDAN GÅR DET MED DEN ARKTISKE 
BIODIVERSITET?

Arctic Biodiversity Report fra 2013 samt en  
række nyere rapporter fra Arktisk Råds bio- 
diversitets-overvågningsprogram Circumpolar  
Biodiversity Monitoring Programme (CBMP)  
viser, at arter og økosystemer allerede på- 
virkes af klimaforandringer, udnyttelse og  
andre forstyrrelser. 

CBMP har udarbejdet tre nyere, omfattende  
rapporter om status for den arktiske biodiver- 
sitet i havet (2017 og opdateringer i 2021), 
ferskvand (2019) og på land (2021). Forskerne  
konkluderer i rapporterne, at de arktiske øko- 
systemer er under forandring og giver ek-
sempler på nogle af de væsentligste og mest 
synlige forandringer for biodiversiteten i Arktis. 

Arctic Biodiversity Assessment-rapporten 
kan ses her: www.arcticbiodiversity.is/aba 

De fire statusrapporter kan ses her:  
https://www.caff.is/about-the-cbmp 

OM ARKTISK RÅDS  
ARBEJDE MED BIODIVERSITET

Arktisk Råd har etableret arbejdsgruppen Conservation of Arctic Flora and  
Fauna (CAFF), der ledes af de otte arktiske landes miljø- eller naturforvaltninger/ 
ministerier samt de arktiske, oprindelige folks organisationer, heriblandt ICC  
(Inuit Circumpolar Council). 

Centralt i CAFF’s arbejde er moniteringsprogrammet Circumpolar Biodiversity  
Monitoring Programme (CBMP), der udspringer af et politisk ønske om bedre 
koordination af moniteringsindsatsen relateret til økosystemer, biodiversitet  
og de levende ressourcer. 

CBMP´s overordnede arbejde defineres af en strategisk plan, som godkendes 
af CAFF hvert fjerde år. I 2021 blev en ny strategisk plan vedtaget, og planen 
beskriver bl.a., at vi også i de kommende år kan forvente, at der indsamles 
mere viden om bl.a. klimaændringers effekt på arktiske arter og økosystemer. 

CBMP har etableret fire tematiske ekspertgrupper, der udvikler moniterings-
planer for henholdsvis havet, kystzonen, ferskvand og land. Heri deltager 
forskere fra alle de arktiske lande, herunder også forskere fra Grønland og 
Danmark. Moniteringsplanerne er adaptive, hvilket betyder, at man med 
passende intervaller gør status og derefter tilpasser det i forhold til den nye 
viden, man har opnået, samt nye relevante spørgsmål, man ønsker at besvare.

CAFF og CBMP udgiver løbende rapporter over den arktiske biodiversitet. I 2013  
udkom den omfattende Arctic Biodiversity Assessment (ABA) [https://www. 
arcticbiodiversity.is/aba], der kom med en række konklusioner om status og  
tendenser for den arktiske biodiversitet og anbefalinger til de arktiske landes  
naturforvaltninger. Siden da er udgivet en række mindre statusrapporter af  
ekspertgrupperne.

Aarhus Universitet leder i et samarbejde med Grønlands Naturinstitut i øje-
blikket CBMP-gruppens arbejde sammen med USA, og grønlandske og 
danske forskere deltager aktivt i udarbejdelsen af rapporter. I alt deltager 
mere end 250 forskere i det internationale moniteringssamarbejde i CBMP.

Arctic Biodiversity Assessment Report for Policy Makers og Arctic Biodiversity Assessment – Status and trends  
in Arctic biodiversity 

”
Forskerne konkluderer i rapporterne,  

at de arktiske økosystemer er under forandring.”

FAKTABOKS
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ARTER RYKKER MOD NORD – NOGLE ARTER  
I FREMGANG, ANDRE TILBAGEGANG

Resultater fra de arktiske lande viser sam- 
stemmende, at der sker forskydninger i 
arternes udbredelse. Arktiske arter breder sig  
længere mod nord, og sydligere arter rykker  
ind i Arktis. 

I det marine miljø er der blandt andet eksem- 
pler på, at forskellige arter af vandlopper fra 
sydligere breddegrader observeres længere  
mod nord og udkonkurrerer arter med større  
næringsværdi for fugle og havpattedyr. Det  
giver de større dyr udfordringer med at finde  
næringsrig føde, hvor de plejer, og nogle arter  
må rykke endnu længere nordpå efter de  
næringsrige vandlopper. Lodden, en fisk der 
 er et vigtigt led i den arktiske fødekæde, er 
også rykket længere nordpå. Lodden er  
byttedyr for både fugle og havpattedyr, så de  
må også følge efter fisken mod nord. Sydligere  

arter kommer til og ses hyppigere i de ark-
tiske områder, f.eks. fanges spækhugger og 
nye fiskearter som makrel i større mængder.

På land ændrer den arktiske vegetation sig 
nogle steder markant. Især buske og træer  
er på fremmarch. Blandt insekterne er der  
undersøgelser, der tyder på, at mange 
blomsterbestøvende insekter er i kraftig 
tilbagegang, og undersøgelser fra bl.a. 
Grønland viser, at det har stor betydning for 
planters frøsætning og for de fugle, der lever 
af insekterne. Mens halvdelen af arktiske  
fuglearter er i tilbagegang i mindst ét af deres  
udbredelsesområder, er andre arter i frem-
gang, især gæssene. For de store landlevende  
pattedyr er der regionale forskelle på deres  
status, men blandt andet for rensdyr ses  
tilbagegang i mange bestande. 

Biodiversiteten i ferskvand er også under  
forandring, og særligt i de højarktiske, ferske  

State of the Arctic Marine Biodiversity Report, State of the Arctic Terrestrial Biodiversity Report, State of the Arctic  
Freshwater Biodiversity Report og State of the Arctic Marine Biodiversity Report Update: Marine Mammals.

Spækhuggere ved Norges kyst. Foto: Bart van meele on Unsplash.
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vande er der set en betydelig nedgang i bio- 
diversiteten (ferskvandsarter spreder sig ikke  
så nemt som arter i havet og på land, som  
lettere kan migrere til nye områder). Også i  
ferskvand ses nye arter, der indvandrer fra  
sydligere himmelstrøg.  

Forskydningen af arktiske arter mod nord, 
ændringer i bestandsstørrelser og indvan-
dringen af sydligere arter viser, at eksisteren-
de arktiske økosystemer er under forandring. 

ØKOLOGISK MIS-MATCH

Større variation i nedbørsmønstre giver store 
forskelle i, hvor længe sneen bliver liggende. 
Det betyder, at insekter ikke altid kommer 
frem, når blomsterne skal bestøves, eller når 
fugle skal finde føde til deres unger. Rensdyrs  
kælving er heller ikke afstemt med planternes  
vækstsæson, hvilket resulterer i forøget 
kalvedødelighed (pga ringere adgang til let 
tilgængelig og næringsrig føde for kalvene og  
deres mor). Dette kaldes økologisk mis-match,  
og mens arter er tilpasset en vis variation,  
giver de flere og større udsving udfordringer  
for en række arktiske arter. 

ARTER KNYTTET TIL HAVIS  
ER SÆRLIGT SÅRBARE

I havet er arter, der er knyttet til havisen 
under pres, fordi havisen gradvist forsvinder. 
I takt med stigende temperaturer forventes 
disse arter at få endnu vanskeligere forhold 
i fremtiden. Der ses allerede ændringer for 
nogle sælarter, herunder klapmyds, som i 
yngleperioden er afhængig af havis. Blandt 
fuglene er ismågen i markant tilbagegang 
nogle steder i Canada på grund af ringere 

adgang til dens foretrukne føde, der er knyt-
tet til havis. Ændringen i havisens udbredelse 
betyder også ændrede trækmønstre for hav-
pattedyrarter, herunder hvidhvaler i Canada.

KLIMA, MENNESKESKABTE FORSTYRRELSER  
OG FREMTIDENS FORVALTNING

Klimaforandringerne påvirker således ikke kun  
de enkelte arter, men også samspillet mellem  
dem, og det er samspillet mellem fysiske fak-
torer og samspillet mellem arter, der afgør om 
en art går frem eller tilbage.

Rapporterne peger også på, at der ud over 
klimaforandringerne forekommer et stigende 
pres fra andre menneskeskabte forstyrrelser 
af naturen i Arktis. Når havisen for eksempel  
forsvinder, åbnes nye muligheder inden for 
skibstrafik (herunder krydstogtskibe), olie- 
og mineralefterforskning, fiskeri, jagt og så  
videre. Jagt og fiskeri påvirker allerede i dag 
nogle arter og bestande, og hvordan øgede  
forstyrrelser koblet med eksisterende og 
forventede klimaforandringer vil påvirke  
naturen vides endnu ikke. Forskerne kan  
ikke udelukke, at de mange forskellige typer 
af forstyrrelser kan forstærke hinanden og 
skabe det, som kaldes kumulative effekter.

FORBEDRET OVERVÅGNING  
– MEN ALLEREDE KLARE ANBEFALINGER

Forskerne påpeger, at en forbedret og mere  
målrettet overvågningsindsats kan styrke  
vurderingen af, hvorledes klimaforandringerne  
påvirker den arktiske biodiversitet, og hvordan  
disse ændringer vil påvirkes af nuværende  
og øgede menneskeskabte forstyrrelser i  
fremtiden.

”
I havet er arter, der er knyttet til havisen,  

under pres, fordi havisen gradvist forsvinder.”

Rapporterne indeholder også en status over 
overvågningen i Arktis og giver et bud på, 
hvordan Grønland og de andre arktiske lande 
kan målrette overvågningsprogrammerne, så 
der i fremtiden kan gives mere præcise svar 
på blandt andet klimaforandringernes effekt 
på biodiversiteten. CBMP-programmets for-
skere justerer derfor løbende de anbefalede 
overvågningsplaner, og så er det op til de 
enkelte arktiske lande selv at finde midler til 
dette og implementere det i nationale pro-
grammer. Således vil der løbende komme ny 
viden om den arktiske biodiversitet, som kan 
bruges af forvaltningerne i de enkelte lande 
til at beskytte den arktiske biodiversitet.

Figur 9: Lodde (Mallotus villosus; grønlandsk: ammassak) lever i store stimer i arktiske farvande. Den er fødegrund- 
lag for mange af havets rovdyr og danner basis for et stort industrifiskeri. Lodden spises i Grønland og Canada,  
og den bruges til fiskemel og fiskeolie samt dyrefoder Foto: Classiccardinal - Own work, CC BY-SA 4.0,  
https://commons.wikimedia.org/w/index.hp?curid=39261170

Selvom forskerne mener, at der mangler  
viden om en række arter og økosystemer,  
så er konklusionerne fra rapporterne klare  
– den arktiske biodiversitet er under  
forandring! 

CBMP’s rapporter giver forvaltningerne i  
de arktiske lande et samlet overblik over  
status for den arktiske biodiversitet og  
kommer med klare anbefalinger til, hvad  
der skal til for at sikre en bedre beskyttelse  
af den biodiversiteten. Så selvom vi til dels 
mangler viden, er der altså viden nok til at 
sige, at der er behov for at forvaltningerne  
i de arktiske lande tager udfordringerne 
alvorligt og arbejder sammen om at be-
skytte den unikke biodiversitet i Arktis. 
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Formidling af  
biodiversitetskrisen 

– hvad kan du gøre?

Vi har gennem snart to årtier hørt om klima-
krisen og forstået, at der skal handling til. 

De nyeste globale rapporter fra FN’s klima-
panel IPCC har igen bekræftet behovet. Men 

hvad kan vi gøre ved biodiversitetskrisen? 

I første omgang skal den først og fremmest 
forstås og italesættes, før vi som samfund 
for alvor er klar til at gøre noget ved den. 

Af Dennis Lisbjerg, Styregruppemedlem i IPBES Danmark,  
og Lars Dinesen, Koordinator i IPBES Danmark



H
a
b

it
a
t    

38

H
a
b

it
a
t    

39

På linje med IPCC har Den Mellemstatslige 
Platform for Biodiversitet og Økosystem- 
tjenester (IPBES) udarbejdet rapporter, der  
giver et overblik over videnskabens vurdering  
af status for natur og biodiversitet, men også  
de økosystemtjenester vi som mennesker er  
afhængige af. Disse rapporter har konkluderet,  
at vi med stor hastighed forringer og øde-
lægger naturen, og at op mod 1 million vilde 
dyre- og plantearter er truet af udryddelse. 

Mennesker og vores husdyr udgør over 95% 
af den samlede biomasse af pattedyr på  
kloden. Alle andre – ræve, mus, hvaler, aber,  
elefanter, løver m.m. – fylder næsten ingenting. 
 

Det er en skridtvis men accelererende for-
armning af naturen, der finder sted. Hver 
generation skaber sit eget udgangspunkt for 
sammenligning af forandringer. Det betyder,  
at vi som danskere er vokset op med, at 
størstedelen af vores landskab er domineret 
af landbrug, da denne ændring i landskabet  
i Danmark er sket for flere generationer si-

den. Derfor hører man ofte, at Danmark er  
et ”landbrugsland”. Dog kan man blive over- 
rasket, hvis man læser beskrivelser fra be-
gyndelsen af 1900-tallet, der beskriver det 
vilde dyreliv uden for byerne. Siden er der 
sket en yderligere nedgang i biodiversiteten 
i Danmark bortset fra nogle af de store og 
jagtbare arter, der er gået frem op igennem 
1900-tallet og navnlig i de sidste årtier som 
følge af en langt bedre regulering i dag. 

Ude i verden går det hurtigt i disse år. Og  
hvis de unge generationer som voksne skal  
opleve natur og dyr, som vi kender det i dag,  
kræver det en kraftig opbremsning i opdyrk- 
ning af landskaberne og i brugen af naturens  
ressourcer.

Dette skal kommunikeres ud til alle, og for 
det danske IPBES-kontor er fokus på alle 
danskere herunder de unge generationer, der  
navnlig er dem, der vil opleve konsekvenserne  
i de kommende årtier. Derfor har kontoret i 
januar 2022 udgivet en serie hæfter, som på 
dansk sætter fokus på tre forskellige aspek-

ter af biodiversitetskrisen; både hvad krisen 
drejer sig om, hvilken betydning den har for 
vores samfund, og hvad der kan gøres ved  
den, samt sammenhængen mellem klima- og  
biodiversitetskrisen. Der er tale om tre under- 
visningshæfter til gymnasier, men de mange  
illustrationer og den letlæste tekst gør, at det  
er nemt for alle at få et overblik over emnerne.  
Alle inviteres derfor til at hente hæfterne gratis  
som pdf-filer på den danske IPBES hjemme- 
side: Undervisningsmateriale – IPBES Under- 
visning.  

Udarbejdelse af hæfterne er sket på en be- 
villing fra Aage V. Jensen Naturfond. Hæfterne  
bygger også på danske ”ekspertudtalelser” 

Figur 1: Der er tydelige regioner i verden, hvor der er høj artsrigdom (IPBES hæfte 1, fig 7, side 13).

Figur 2: I dag udgør biomassen af vilde dyr en lille andel af den samlede biomasse. Vi mennesker og vores husdyr 
udgør langt hovedparten (IPBES hæfte 1, fig 13, side 18).

Figur 7: Hvor findes der flest arter? Fordelingen af artsrigdom inden for pattedyr, fugle og padder på land. De gule  
og røde farver angiver høj artsrigdom, de grønne og de blå lav. Rahbek et al. 2019: Humboldt's enigma: What causes  
global patterns of mountain biodiversity? Science.

fra IPBES-kontoret, som er korte rapporter  
med forskernes bud på hovedtruslerne mod  
biodiversitet og handlemuligheder i den  
danske natur. De to rapporter har fokus på  
genopretning af biodiversitet og økosystemer  
på land og i havet, herunder fx hvad der skal  
til for at sikre en bæredygtig anvendelse af  
havets ressourcer. Målgruppen for disse  
rapporter er offentlige og private beslut- 
ningstagere og medierne, men de giver også  
alle danskere et lidt dybere indblik i, hvad der  
skal til i en dansk kontekst for at bidrage til at  
genoprette mere velfungerende økosystemer. 

”
Op mod 1 million vilde dyre- og plantearter 

er truet af udryddelse.”

Figur 13: Fordelingen af biomasse af vilde dyr, mennesker og husdyr på land over de sidste 12.000 år.  Der ses en  
udvikling fra dominans af mange tusinde af arter af vilde dyr til total dominans af vores egen art mennesket og vores  
husdyr. Baseret på data fra Yinon M. Bar-On, Rob Phillips og Ron Milo, The biomass distribution on Earth, 2018.  
Publiceret af PNAS.
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Figur 14: De vigtigste årsager til biodiversitetskrisen. De direkte faktorer (farveboksen: landskabs- og hav-
udnyttelse, udnyttelse af organismer, klimaforandringer, forurening og invasive arter) skyldes også bagved-
liggende (indirekte) samfundsmæssige årsager (til venstre i figuren). Nogle få eksempler (indikatorer) på 
påvirkningen af biodiversitet er angivet til højre i figuren. Modificeret fra: IPBES Global Assessment, 2019.

Figur 3: IPBES har identificeret de vigtigste årsager til biodiversitetskrisen, som er inddelt i 5 direkte og 4 indirekte 
faktorer (IPBES hæfte 1, fig 14, side 19).
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Den politiske diskussion af klimaændringerne  
tog for alvor fat, da det op til sidste valg gik op  
for politikerne, at det stod højt på vælgernes 
dagsorden, at der skulle gøres noget. Det 
viser tydeligt, at der er behov for en bred 
folkelig forståelse af biodiversitetskrisen, 
før beslutningstagerne for alvor handler. 

Heldigvis er denne indsigt og forståelse på vej.  
For eksempel har de senere års begejstring 
for vilde haver og tiltag i kommuner vist, at 
der begynder at være skabt en vis forståelse  
for, hvad behovet er. IPBES Danmark vil 

fortsætte med at understøtte denne udvik-
ling og planlægger derfor nye formidlings-
aktiviteter, der ikke er kun er rettet mod 
undervisning, beslutningstagere og medier, 
men også til alle os andre. Du kan løbende 
holde øje med resultaterne af IPBES Dan-
marks arbejde og bl.a. tilmelde dig nyheder 
på www.ipbes.dk. Og kender du nogen, som 
er interesseret i at vide mere, så del gerne 
websitet og benyt det gerne selv i formid-
ling og diskussioner, som du deltager i.

KILDE TIL ILLUSTRATIONER:

Dinesen, L. & Jensen, S.M. 2022. Biodiversitetskrisen: Hvor alvorlig er den? Hvad skaber krisen? 
Hvordan standser vi den? Det danske IPBES-kontor, 34 s.

Figur 5: Langs stenrev ved de danske kyster kan man snorkle ned til de nysgerrige og farverige Savgylter. 

   Figur 4: Gribskov i dag (til højre) ser meget anderledes ud end i 1858. I mellemtiden er en lang række vandhuller,  
 moser og søer forsvundet ( IPBES hæfte 1, fig 17, side 23). 

   Figur 6: Gulspurvens karakteristiske sang er der sikkert mange, som kender og nyder sommeren igennem. 
 Foto: Dennis Lisbjerg

Figur 17: Moser og vandhuller forsvinder. Kort over søer og moser i Gribskov i 1858 og 1988. Mørkeblå  
er moser, og lyseblå søer. Den store sø til højre er Esrum Sø. Fra Gribskov, Rune 2009.
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Status på 
de store  

katte

Af  
Henrik Steno, Bs.Scient Biologi, Bs. Scient Fysik,  
Bestyrelsesmedlem i Dansk Zoologisk Selskab

For ca. 40 millioner år siden begyndte en evolutionær  
acceleration og spredning, hvilket skabte den moderne  
familie af rovdyr, en gruppe dyr, der skabte den niche at  
leve af andre dyr. Det blev til to evolutionære grupper:  

én undergruppe blev til bjørne, sæler, ulve, vaskebjørne,  
pandaer, grævlinger, stinkdyr, væsler og deres  

slægtninge; den anden til katte, hyæner, genetter,  
civetter og manguster samt deres slægtninge.

Foto 1: Tiger, Kanha nationalpark, Indien. Foto: Hans-Jurgen Mager on Unsplash
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I og med at rovdyr æder andre dyr, kan de 
have større indvirkning på habitatet som hel-
hed. Det vil sige, at rovdyr hjælper med at op-
retholde en balance mellem organismer, både 
ved at tage byttedyr og ved at ændre bytte-
dyrs adfærd og habitatudvælgelse. Ændring 
i habitatudvælgelses-adfærd er blandt andet 
det, der har gjort, at nogle byttedyr med ti-
den er trukket op i og har tilpasset sig højt-
liggende bjergområder for at komme væk fra 
rovdyr på sletteområderne. 

DOMINERENDE ARTER, KEYSTONE-ARTER 
OG GRUNDARTER

Dominerende arter er de mest udbredte arter 
i et økosystem, som kraftigt påvirker forekom-
sten og udbredelsen af   andre arter. I modsæt-
ning hertil har en art, som andre arter i økosy-
stemet også er afhængige af (keystone art), 
virkninger på økosystemet, der langt oversti-
ger antallet for den art. Dermed er betydning-
en af   keystone-arter meget svær at forudsige, 
baseret på deres forekomst i et økosystem. 
Dominerende arter og keystone-arter påvir-
ker tilstedeværelsen og mængden af andre 
organismer gennem deres ernæringsforhold. 
Ernæringsforholdet – at spise eller blive spist 
– kaldes trofiske interaktioner. Derudover er 
der i økologien begrebet grundarter. Det er 
arter, der har en stærk rolle i at strukturere 
et område, enten gennem deres adfærd eller 
deres store, samlede biomasse. En grundart 
kan indtage ethvert trofisk niveau i et føde-
net (dvs. de kan være primære producenter, 
planteædere eller rovdyr). 

Disse til tider komplicerede sammenhæn-
ge, vekselvirkninger og fødenet for et givent 
område, som i det ovenstående er beskrevet 
kort og meget generelt, er svært at forholde 
sig til. For at forstå helheden kigger vi i det 
følgende lidt længere ind i enkelte detaljer 
omkring top-rovdyr, for at vise hvordan de-
res tilstedeværelse påvirker flere trofiske led 
og selvsamme habitat de lever i, for på den 
måde at understrege vigtigheden af dem. 

TOP-ROVDYR OG MESO-ROVDYR OG BE-
TYDNINGEN FOR BYTTEDYR

Det har længe været kendt, at top-rovdyr på-
virker og kontrollerer bestande af byttearter 
(såsom puma og guanaco, løver og zebraer, 
tigre og hjorte), men undersøgelser har vist, 
at top-rovdyr også påvirker kødædende ar-
ter et trin under dem i fødekæden, kendt som 
meso-rovdyr. Prærieulve i Nordamerika, hyæ-
ner i Afrika, ozelotter i Sydamerika og væsler 
i Europa er alle eksempler på meso-rovdyr. 
Denne "afsky" for konkurrence får et top-rov-
dyr til at dræbe et mindre dyr for mad og for 
at eliminere en konkurrent. Nogle top-rovdyr 
vil derfor dræbe et meso-rovdyr og forlade 
kadaveret uden at spise det. Så der er få ting 
i verden, som meso-rovdyr frygter mere end 
et møde med et top-rovdyr: Undersøgelser 
har vist, at frygt alene kan forårsage store 
adfærdsændringer hos meso-rovdyr. Frygt 
kan få meso-rovdyr til at reducere eller æn-
dre deres aktivitetstider og/eller levesteder, 
de bruger. Dette kan føre til, at meso-rovdyr 
får reduceret evne til at finde føde og der-

”
Top-rovdyr påvirker byttedyrs populationer,  

meso-rovdyrene under dem, og indirekte  
meso-rovdyrenes byttearter.”

med mindsket reproduktion og overlevelse, 
og det kan derfor have store konsekvenser 
for populationen. I sådanne tilfælde hjælper 
top-rovdyr faktisk overlevelsen af   visse bytte-
dyr-arter: ved at holde konstant kontrol med 
meso-rovdyr bliver top-rovdyr således be-
skyttere af byttedyr-arter, især mindre bytte-
dyr. Det er måske ikke for meget at betegne 
verdens bedste rovdyr som vogtere af små 
byttearter. 

HVORDAN BESKYTTER TOP-ROVDYR TRÆ-
ER OG BUSKE OG HELE ØKOSYSTEMER? 

Top-rovdyr påvirker byttedyrs populationer, 
meso-rovdyrene under dem, og indirekte 
meso-rovdyrenes byttearter. Men hvad med 
planter? Undersøgelser viser, hvor meget 
planter, og dermed sunde økosystemer, er 
afhængige af store rovdyr. Ikke kun kan de 
kaldes vogtere af små byttedyr-arter, men 

også vogtere af floraen. I løbet af USA's kor-
te historie blev 2 top-rovdyr – ulve og puma-
er – stort set udslettet fra deres levesteder 
på grund af jagt, fældefangst, forgiftning og 
endda regerings-kampagner etableret for at 
udrydde disse "skadedyr". Undersøgelser har 
vist, at denne tilbagegang af top-rovdyr man-
ge steder har haft drastiske konsekvenser for 
plantevæksten. Fjernelsen af   top-rovdyr fra 
landskaber muliggør, via reduceret præda-
tion og prædationsrisiko, uhindret fourage-
ring af store planteædere som elge og hjorte. 
"Tung” udnyttelse af planter fra disse dyr kan 
over tid i høj grad ændre sammensætningen 
af   plantebestanden og dermed påvirke andre 
dyr, der er afhængige af disse planter som en 
del af deres livscyklus. Som et eksempel i om-
råder, hvor ulve er blevet udryddet, kan der 
forekomme et stærkt øget fourageringstryk 
fra elge på asp, bomuldstræ og piletræer. 

Foto 2: Løve. Foto: Ansie Potgieter on Unsplash
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Hvis høje niveauer af fouragering fortsætter 
år efter år, kan dette i sidste ende føre til lo-
kal udryddelse af disse træer. Forskere kalder 
denne proces en "trofisk kaskade", som bru-
ges til at betegne rovdyrs virkninger på deres 
bytte og dermed videre på planter. En under-
søgelse i Zion National Park viste, at effekten 
af tabet af top-rovdyr ”skaber ringe i vandet”. 
Undersøgelsen viste, at alt hænger sammen: 
tilstedeværelses-målinger for en række arter, 
herunder vandplanter, vilde blomster, padder, 
firben og sommerfugle, viste at deres fore-
komst var lavere i områder, hvor pumaer var 
få, og mere talrige i områder, hvor pumaer 
stadig strejfede hyppigt. 

I sidste ende kan tabet af top-rovdyr faktisk 
kædes sammen med et samlet forringelse 
af økosystemet, eftersom en mangfoldighed 
af hjemmehørende plantearter, såvel som 
sammensætningen og strukturen af   plan-
tesamfund, er nødvendige for at oppebære 
fødenettet, opretholde levesteder, bidrage 
til jordbundsudvikling og en række andre 
økosystemtjenester. Nøglen til at opretholde 
økosystemtjenester er et sundt og levende 
plantesamfund, som dermed er grobund for 
alle led i fødekæden hele vejen op til top-rov-
dyrene. 

TRUSSELS-STATUS

Det ville være ideelt at beskrive trussels-sta-
tus for top-rovdyrene i begge undergrup-
per, altså bjørne og ulve samt de store katte. 
Skønt ikke alle detaljer omkring store rovdyrs 
forsvinden/fravær er kendt, er der dog bred 
enighed om vigtigheden af store rovdyr i et 
økosystem. Da pladsen ikke tillader den fulde 
beskrivelse, vil denne artikel fokusere på de 
store katte, dvs. tiger, løve, jaguar, puma, sne-
leopard, leopard og gepard. 

For at kunne angive nogle reelle tal vælges 
det at læne sig op af de af IUCN (International 
Union for Conservation of Nature) Red Lists 
angivne. For pattedyr har hver art tilknyttet 
en specialistgruppe, der således er ansvarlig 
for nyere opdateringer. Der er ved nogle af ar-
terne skrevet navnet og web-adresse på den 
organisation, der har bidraget til væsentlig 
viden via forskning og observationer af den 
pågældende art, herunder også artsantal. 

POPULATION OG GENERATIONSLÆNGDE

Der vil i denne artikel være nogle definitioner 
eller begreber, der går igen, så i det følgende 
vil termen ”population” fx være lidt anderle-
des end den traditionelle terminologi, idet der 

CITES DEFINITIONER/IUCN RED LIST 

(trusselsniveau/Red List Index (RLI), se  IUCN Red List of Threatened Species)  
(brugt version 4,0 2012):

Vurderings-information:  
 
NE = Not Evaluated – ikke evalueret  

DD = Data Deficient – mangelfulde data 

LC = Least Concern – mindst bekymring 

NT = Near Threatened – nær truet

VU = Vulnerable – sårbar            

EN = Endangered – truet

CR = Critically Endangered – kritisk truet

EW = Extinct in the Wild – uddød i naturen  

EX = Extinct – uddød

Lavt

Højt  

Trusselsniveau

her refereres til hele den samlede mængde af 
individer inden for taksonomien. Ligeledes er 
generationslængden også et centralt begreb, 
fordi det fortæller noget om en udvikling i po-
pulationen, der enten har været igennem det 
tidsspænd, der udgør en generationslængde, 
eller man forventer eller er en beregning via 
matematiske modeller. En generationslæng-
de er defineret som gennemsnitsalderen for 
forældre i den nuværende kohorte. 

FRAGMENTERING

Et aspekt, der vil optræde flere steder i den-
ne artikel, er, om arten lokalt eller nationalt 
er fragmenteret. Fragmentering er en proces 
skabt af fx udvidelse af vejnet, bebyggelse 
eller opdyrkede arealer. En del af fragmente-
ring er arealtab af den oprindelige biotopty-
pe og en anden del er øget afstand mellem 
disse fragmenter. Konsekvensen for store 
rovdyr kan geografisk variere, men generelt 
er det konflikt med mennesker, mindre føde-
valg eller store afstande mellem hanner og 
hunner. Uanset grund fortæller det noget om 
fremtidsudsigterne for dyrets muligheder for 
overlevelse. Af ovenstående grunde er de så-
kaldte korridorer så vigtige for både byttedyr 
og rovdyr.

VURDERING AF EN ARTS STATUS OG 
OVERLEVELSE

Det er også meget vigtigt ved optælling af en 
bestand, med henblik på vurdering af artens 
status og overlevelse, at det altid gøres under 
følgende fire krav:1 

1. dyret skal være vildtlevende, 

2. være fuldt identificeret og være tagget, 

3. være billedligt dokumenteret levende i 2 år,  

4. være kønsmodne, uafhængige individer. 

Bestanden i de enkelte regioner vil i det føl-
gende være vurderinger og derfor tit være 
angivet som et interval, da præcise tal ikke 
kendes. Dog giver det et fint indblik i, hvil-
ken størrelsesorden bestanden er i, og på 
den måde retfærdiggøres mangelfulde eller 
upræcise tal i forhold til formålet med den-
ne artikel. Det skal derfor også bemærkes, at 
yderligere data fremkommet ved fremtidig 
forskning kan resultere i en formodet stigning 
eller fald for populationen af hver af de syv 
store kattearter.   

DE STORE KATTE - STATUS

De store katte omfatter tiger, løve, jaguar, 
puma, sneleopard, leopard og, gepard.

Tiger  
– Panthera tigris: (EN)2 under kriteriet A2abcd; C1

En observeret, estimeret, antaget eller mis-
tænkt reduktion i populationsstørrelse på 50 
% eller mere over 10 år eller 3 generationer, 
hvad nu end der er længst, og hvor redukti-
onen eller dens årsag ikke er ophørt ELLER 
ikke er helt forstået ELLER ikke kan vende 
tilbage til samme udgangspunkt (den er ikke 
reversibel). Dette er baseret på, eller specifi-
ceret efter et af følgende fire punkter: 

1. direkte observationer 

2. et indeks for hyppigheden passende til  

taksonet/arten, 

3. et fald i leveområder/omfanget af forekomsten  

og/eller kvaliteten af habitatet, 

4. aktuel eller potentiel grad af udnyttelse  

(trofæjagt, krybskytteri mv). 

I forhold til små populationsstørrelser og fald 
er det et observeret, estimeret forventet kon-
tinuerligt fald på op til et maksimum på 100 
år ud i fremtiden. Når bestanden er ”sårbar”, 
betyder det et fald i bestanden på 10 % over 
3 generationer, hvilket for tigeren er ca. 21 år. 

Populationstrenden formodes at være fal-
dende, og den samlede bestand vurderes til 
at være mellem 2.154 – 3.159 individer. Dette 
er fordelt ud på seks underarter:

Panthera tigris ssp altaica (EN)4

Selvom populationstrenden menes at være 
stabil for Amur-tigeren, er den stadigvæk sat 
under trusselskriteriet C2a(i); D. Det er den, 
fordi der både er observeret og antaget et 
fald i populationen igennem relativt få gene-
rationer, samt at antallet af kønsmodne dyr er 
under 250 individer. Dette tal har ligget sta-
bilt et antal år. 3 generationer er ca. 21 år.3

Panthera tigris ssp corbetti (EN)5

Den indonesiske tiger er meget truet pga. et 
kraftigt fald i areal for leveområder samt fal-
dende grad af kvalitet for habitatet. Derfor er 
populationstrenden også faldende og vurde-
ret under trusselskriteriet C2a(i). Der er både 
observeret og estimeret et kontinuerligt fald i 
antal kønsmodne individer, OG det er vurde-
ret, at der ikke findes mere end 250 individer. 
3 generationer er 21 år. 
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Panthera tigris ssp jacksoni (CR)6

Med et antal på omkring 80 – 120 kønsmodne 
dyr er den malaysiske tiger kritisk truet, og 
trusselskriteriet sat til C1+2A(i). Der er under 
250 kønsmodne individer, og der er et esti-
meret kontinuerligt fald på populationen på 
mindst 25 % inden for 1 generation. Ydermere 
gælder der også for populationsstrukturen, 
at der ikke findes en delpopulation i de fire 
stater (Pahang, Perak, Kelantan og Terengga-
nu), den lever i, der indeholder mere end eller 
lig med 50 kønsmodne individer. 3 generati-
oner er 21 år.

Panthera tigris ssp sumatrae (CR)7

Før 2008 var status på Sumatra-tigeren ”tru-
et”, men status er nu sat til ”kritisk truet” un-
der kriteriet C2a(i). Dette til trods for, at der 
er et estimeret antal tigre på ca. 350 til 500 
dyr, men de er fordelt på 12 forskellige ge-
ografiske områder, OG populationsstruktu-
ren er fragmenteret, så der intet sted er en 
delpopulation med flere end eller lig med 50 
kønsmodne dyr. Den største trussel er tab af 
habitat til fordel for palmeolie- og akacietræ-
er, illegal handel samt forsvindende byttedyr. 
3 generationer er 21 år.

Panthera tigris ssp tigris (EN)8

Det vurderes, at der er ca. 2.376 kønsmod-
ne dyr.9 Trusselskriteriet er A2bcd + 4bcd; 
C1+2a(i) for den bengalske tiger. Dette er en 
udvidelse i forhold til det generelle trussels-
kriterie for 1) (tiger – Panthera tigris spp). Det-
te er netop, fordi der vurderes at være færre 
end 2.500 kønsmodne dyr, samt reduktionen 
i populationsstørrelsen OG fragmenteringen 
af populationen, hvor der på ingen af steder-
ne, hvor de lever, er en delpopulation på flere 
end 250 kønsmodne dyr. Fordi et gennem-
snit på 55 %10 af tiger-bevarelsesområderne 

Foto 3 : Jaguar, Three Brothers River,  Mato Grosso, Pantanal, Brasilien. Foto: Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0  
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

ikke består af reelle tiger-habitater, er faldet 
i populationen og levestederne estimeret til 
at være mere end 41 %11, og derfor indikerer 
det en reduktion på 50 % eller mere, hvilket 
er definitionen på ”truet”. En lignende reduk-
tion kan forventes over de næste 3 tiger-ge-
nerationer, hvilket er 20 til 30 år, medmindre 
bevaringsindsatsen bliver mere effektiv. 3 ge-
nerationer er 19,5 – 30 år.

Panthera tigris ssp amoyensis (CR)12

Populationsantallet kendes ikke præcist for 
den sydkinesiske tiger, men menes at være 
under 50 kønsmodne dyr, og den er derfor 
muligvis uddød i naturen. Der er startet et 
program for genudsætning af dyr fra fangen-
skab. 

2) Løve  
- Panthera leo: (VU)13 under kriteriet A2abcd

Panthera leo ssp leo

Løvebestanden vurderes til at være faldende 
og på et sted mellem 23.000 og 39.000 køns-
modne individer. SSC Cat Specialist Group 
har angivet 34.907 i 2013, fordelt på to un-
derarter.  Den overordnede klassifikation for 
løver er bestemt til ”sårbar”; dette fordi løve-
bestanden i flere lande har været stabil, men 
samtidig er den også forsvundet i 12-16 lande. 
Blandt de primære årsager14 til nedgangen af 
populationen er drab i selvforsvar eller for at 
beskytte husdyr samt tab af leveområder og 
nedgang i byttedyr. Dette gør, at løven vur-
deres som ”sårbar”, nærmere bestemt under 
kriteriet A2abcd. Udstrækning og forekom-
sten af løver overstiger ”sårbarhedsgrænsen” 
for kriterierne B, C og D, så denne er i virkelig-
heden kun brugt her på grund af manglende 
mængde kvalitetsdata, så en nyere vurdering 
vil have en anden klassifikation af kriterier. 
Men hvis man ser på den vestafrikanske del-

population, er den listet som kritisk truet un-
der kriteriet C2(ii), fordi det vurderes, at der 
ikke findes mere end 250 kønsmodne dyr, og 
der er en nedgang på mellem 90 og 100 % af 
tidligere kendt delpopulation. 

Panthera leo ssp persica (EN)15 under kriteriet D.

Den asiatiske løve lever udelukkende i Gir 
Forest Nationalpark i delstaten Gujarat, som 
er et område på 1.412 km2, hvoraf de 258 km2 
er totalfredet. I 1918 var der estimeret 20 løver,  
og i 2018 et estimeret antal på 65016. Det er 
ikke en fragmenteret population, hvorfor man 
bør forvente et noget mere ens estimat. Truet 
under kriteriet D er pr. IUCN-definition en po-
pulation på under 250 kønsmodne dyr i 2008 
(175) til estimeret 650 dyr 2018. 

Fund: Lion Conservation, Lion Recovery Fund 
(lionrecoveryfund.org)

3) Jaguar  
– Panthera onca: (NT)17 under kriteriet A2cd

I de syd- og mellemamerikanske lande, hvor 
jaguaren lever, er trenden nedsat population 

observeret og dokumenteret, eller trenden 
har før været under mistanke, hvor årsagen 
enten ikke er ophørt, ikke forstået eller ikke 
har kunnet vende tilbage til sit udgangspunkt 
(den er ikke reversibel). Dette er baseret på 
c & d, som hhv. er c) tab af udbredelsesom-
råder og leveområder samt d) aktuelt eller 
potentielt niveau af udnyttelse (trofæjagt, 
krybskytteri mv.). Status ”nær truet” skyldes 
et antaget fald på 20-25 %18 af kønsmodne 
individer igennem de seneste 3 generationer 
eller lidt under 21 år samt tab af leveområder 
og kvaliteten af leveområderne. En sammen-
ligning af arealer for jaguarens leveområder 
i 2015 med 2002 indikerer en stigende frag-
mentering af jaguar-populationen, som især 
gælder i det østlige og sydøstlige Brasilien, 
nordlige Venezuela, Mexico og Guatemala. 
Sammenligningen viser, at der er et 20 % fald 
i areal for jaguaren19, så det er sandsynligt, at 
status vil blive ændret til ”sårbar” ved næste 
vurdering. Den samlede population vurderes 
til at være på mellem 57.000 og 64.000 køns-
modne individer, heraf lever op til 89 %20 af 

”
“Undersøgelser viser, hvor meget planter, og dermed  

sunde økosystemer, er afhængige af store rovdyr.”
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dem omkring Amazonas. Populationstrenden 
menes at være faldende og antal kønsmodne 
individer er ukendt. 

(Jaguar Conservation Fund (ourendangered-
world.com)

4) Puma  
– Puma concolor (LC)21

Trods sin status er populationsstørrelsen for 
pumaen nedadgående. Dette bygger på tidli-
gere lokale optegnelser, og der er meget usik-
kerhed om populationens størrelse. Beregnet 
ud fra tætheder af populationen, de steder 
pumaen lever, er populationen estimeret til at 
overstige 10.000 individer, hvilket giver den 
klassifikationen ”Least Concern”.  

Når man bruger termen ”de store katte”, refe- 
reres der typisk til genus Panthera, altså tiger, 
løve, leopard, jaguar og sneleoparden, der 
alle kan brøle, modsat pumaen og geparden. 
De største trusler mod pumaen22 er tab af le-
veområder23, fragmenterede leveområder og 
tilbagegang af byttedyr.  

Indtil for nylig blev pumaen opdelt i 6 under-
arter, som er listet her; de er ikke IUCN-vurde-
ret, så de er her blot angivet for overblikkets 
skyld.

Antal fra 1990´erne er omkring 13.000 - 
15.000.

• Puma concolor ssp cougar  
– Nordamerika

• Puma concolor ssp costaricensis  
– Centralamerika

• Puma concolor ssp capricornensis  
– østlige Sydamarika

• Puma concolor ssp concolor  
- nordlige Sydamerika

• Puma concolor ssp cabrerae  
– centrale Sydamerika

• Puma concolor ssp puma  
– sydlige Sydamerika 

Dette er nu via en mtDNA-analyse, altså 
DNA-analyse på hunnernes side, foreløbig 
opgjort til kun at være 2 underarter; nemlig 
Puma concolor cougar og Puma concolor 
concolor. Opgjort over alle levesteder er den-
siteten estimeret lige fra 0,09-0,32 individer 
pr. 100 km2 i det sydlige Brasilien til 6 indivi-
der pr. 100 km2 i Patagonien. 

Foto 4: Puma, Glacier National Park, Montana, USA. Foto: National Park Service, Public domain, via Wikimedia 
Commons

5) Sneleopard  
- Panthera uncia: (VU)24 under kriteriet C1

Det er vurderet, at der er mellem 2.710 og 
3.386 kønsmodne individer, og arten er de-
fineret som ”sårbar”, fordi formodningen er, 
at der er under 10.000, men flere end 2.500, 
og  C1 – da der er observeret et fald i bestan-
den på mindst 10 % over 3 generationer, hvil-
ket for sneleoparden er 23 år (22,62 år)25. I 
2008 var sneleoparden listet som ”truet C1”, 
på baggrund af de anvendte metoder til esti-
mering af populationsstørrelsen ved brug af 
en lidt højere generationsalder samt indsam-
let bevis i forbindelse med krybskyttesager. 
I 2008 var antagelsen, at der var færre end 
2.500 kønsmodne individer OG et antaget 
fald i populationen på 20% over 2 generatio-
ner (16 år). Så selvom sneleoparden sandsyn-
ligvis stadigvæk er truet på sin eksistens, er 
der pt. ingen evidens på faldet i populationen 
på 20 %, men et fald på 10 % over 3 generati-
oner regnes for at være mere plausibelt, hvil-
ket er grunden til ændringen i status. 

(Snow Leopard Trust – snowleopard.org, 
Wildnet.org)

6) Leopard  
– Panthera pardus: (VU)26 under kriteriet A2cd

Opsummeret kort er trusselsniveauet ”sårbar 
A2cd” fremkommet på baggrund af tab af le-
veområder og byttedyr samt udnyttelse (tro-
fæjagt, krybskytteri mv.). Der er et observeret 
og estimeret fald i populationen på mere end 
eller lig med 30 % gennem de sidste 3 ge-
nerationer (A2), hvilket for leoparden vil sige 
22,3 år. (1 generation er 7,42 år)27. Der er et 
fald i udbredelsesområdet, levesteder og/el-
ler fald i kvaliteten af levestederne samt en 
aktuel eller potentiel udnyttelse (trofæjagt, 
krybskytteri mv.) (cd). Dette er den overord-
nede vurdering af leoparden, for der findes 8 
underarter, men kun 3 er vurderet med antal. 
Dog medtages SSC´s Cat Specialist Group´s 
tal for øvrige underarter, som kan give et ind-
blik i status. Populationstrenden formodes at 
være faldende. Antal er ikke opgivet. Dog er 
der antal for den indonesiske, srilankanske og 
javanesiske leopard.

Panthera pardus ssp delacouri (CR)28 under  
kriteriet A2b+3b+4b – Sydøstasien til Sydkina

Den indokinesiske leopards populationsstør-
relse menes at være for nedadgående, og der 
er estimeret et antal lige fra 77 kønsmodne 

individer til det mest optimistiske på 766. Den 
er opført som ”kritisk truet A2b+3b+4b” ba-
seret på en formodet populationsnedgang på 
80 % eller mere i løbet af de sidste 3 genera-
tioner og på, at årsagerne til reduktionen ikke 
er ophørt og måske ikke ophører i fremtiden. 
Krybskytteri og illegal handel menes at være 
de største årsager til nedgangen. 3 generati-
oner anses for at være ca. 22 år eller 7,4 for 
en generation.29

Panthera pardus ssp kotiya (VU)30  
under kriteriet D1 – Sri Lanka

Populationsstørrelsen for den srilankanske 
leopard menes også at være faldende, og 
den er opført under kriteriet D1, fordi antal er 
estimeret til at være under 1000 kønsmodne 
individer; nemlig 776 eller 777. Her er skov-
rydning og deraf følgende fragmentering af 
udbredelsesområder den største trussel for 
leoparden. Med dét følger også biomassen 
for byttedyr samt konflikt med mennesker. 
En potentiel trussel er en virus31, der hører til 
mæslingegruppen, som omstrejfende hunde 
kan få. 

Panthera pardus ssp melas (EN)32  
under kriteriet C2a(i) – Java

Den javanesiske leopard lever i 22 forskellige 
områder af Java og er derfor meget kraftigt 
fragmenteret. I det område, hvor der findes 
flest leoparder, er der 43. En generation er 
her 7,8 år33, hvilket vil sige, at 3 generationer 
er 23,4 år. Med den viden in mente og baseret 
på de bedste skøn over bestandstætheden 
på 9 forudsagte egnede landskaber/områder 
er den forventede øbestand på 319 kønsmod-
ne individer. Trusselsniveauet under kriteriet 
(EN C2a(i)) er, netop fordi populationen er 
under 2.500 kønsmodne dyr, et observeret 
og dokumenteret fortsat fald i bestanden på 
mindst 20% på 2 generationer (C2) (a(i)), da 
der i ingen af de 22 nævnte områder findes 
mere end 250 dyr.  De største trusler, leopar-
den her står overfor, er handel med dyr, tab 
af leveområder samt konflikt med mennesker. 

Panthera pardus ssp pardus – Afrika

Det estimerede tab af udbredelsesområde for 
Nordafrika er på op til 99 %, 86-95 % i Vest-
afrika, men ”kun” 28-51 % i det sydlige Afrika.34  
Der er ikke nogen forskningsmæssige tal fra 
Nord- og Vestafrika fra SSC Cat specialist 
Group, hvilket underbygges af Endangered 
Wildlife Trust Afrikas tal, der også kun angi-
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ver et estimat for populationsstørrelsen for 
den sydlige del af Afrika. Her er estimatet alt 
fra 2.813 til 11.632 kønsmodne individer.  

• Panthera pardus ssp nimr – Arabien

• 45-200 kønsmodne individer 
(SSC Cat Specialist Group).

• Panthera pardus ssp tulliana og 
P. p. ssp saxicolor – Persien

• Mellem 871 og 1.290 kønsmodne  
individer (SSC Cat Specialist Group).

• Panthera pardus ssp fusca  
– Indiske subkontinent

• 12.000 – 14.000 kønsmodne individer.35

• Panthera pardus ssp orientalis og P. p. ssp 
japonensis  
– Rusland, Korea (Peninsula) og Nordøstkina 
Mindre end 40 kønsmodne individer.

7) Gepard  
- Acinonyx jubatus: (VU)36 under kriteriet A2acd; C1

Nedsat population observeret  – målt over 3 
generationer – observeret, estimeret, antaget 
eller som før var under mistanke, hvor årsa-
gen til reduktionen ikke er ophørt ELLER ikke 
er forstået ELLER ikke kan vende tilbage til 
samme udgangspunkt som tidligere (ikke er 
reversibel). Dette er baseret på ét af følgen-
de 3 punkter; a) direkte observeringer, b) et 
fald i leveområder/omfanget af forekomsten 
og/eller kvaliteten af habitatet, c) aktuel el-
ler potentiel grad af udnyttelse (trofæjagt, 
krybskytteri mv.). I forhold til små popula-
tionsstørrelser og fald er det et observeret, 
estimeret og forventet, kontinuerligt fald på 
op til et maks. på 100 år ud i fremtiden. Når 
bestanden er ”sårbar”, betyder det et fald i 
bestanden på 10 % over 3 generationer, hvil-
ket for geparden er 14,7 år37. Populationstren-
den er for nedadgående, og den samlede be-
stand vurderes til at være mellem 6.600 og 
7.100 kønsmodne individer38. Dette er fordelt 
på 5 underarter.

Acinonyx jubatus ssp hecki39 (CR)  
– Nord- og Vestafrika 

Det mest optimistiske tal er 440, mens det 
mindste antal vurderet er 250 dyr. Den kal-
des Sahara-geparden og har et lidt anderle-
des udseende end andre afrikanske geparder. 
Dens pels er kortere og lysere, og de sorte 
pletter bliver gradvis svagere fra ryggen og 
ned og er lysebrune ned ad benene. Ansig-
tet har få eller ingen pletter. Dens ”tårestribe” 

(sort/mørk stribe, der løber fra øjnene ned 
over snuden til mundvigen) er tit manglende. 
Den er ligeledes en smule mindre end andre 
geparder40. 

Acinonyx jubatus ssp venaticus: (CR)41; po-
pulationstrenden menes at være stabil. Ifølge 
ICS er der måske kun 12 individer i Iran, MEN 
som skal opfylde 4 krav42. 

Acinonyx jubatus: (VU)43 under kriteriet 
A2acd; C1 ; populationstrenden er for ned-
adgående og der er omkring 6.600 til 7.100 
kønsmodne individer44. 

• Acinonyx jubatus ssp fearsoni – Østafrika 
(1960 dyr), Kenya, Tanzania og Uganda. 

• Acinonyx jubatus ssp jubatus – Sydfrika 
(4190 dyr).  
Acinonyx jubatus ssp soemmerringi  
– Nordøstafrika (1.140 dyr). 

• Acinonyx jubatus ssp venaticus  
– Nordafrika til Centralindien (80 dyr). 

Acinonyx jubatus ssp venaticus: (CR)45; kaldes  
populært for ”den asiatiske gepard”, men le-
ver reelt under gældende krav som bestand 
kun i Iran. Der er et genudsætningsprogram i 
gang i Indien, der vil blive forsøgt implemen-
teret, men deraf følgende ikke en egentlig 
bestand. Populationstrenden menes at være 
stabil. Ifølge ICS er der måske kun 12 indivi-
der i Iran, MEN som skal opfylde 4 krav46. Det 
skal bemærkes helt generelt, at set ud fra et 
videnskabeligt synspunkt tæller unger ikke 
som en del af bestanden, så længe de ikke 
succesfuldt er adskilt fra moderen.

Den samlede bestand af geparder er vurderet 
af omfattende undersøgelser samt monitore-
ringer, typisk fra veladministrerede områder i 
de omkring 50 forskellige lande, den lever i. 
Der er områder, hvor det er ukendt, om den er 
tilstede, fx i Libyen, Somalia og Sudan. Der er 
altså for geparden et mørketal. Den samlede 
kendte og dokumenterede bestand er 6.674 
voksne og uafhængige ungdyr. Det vurderes, 
at selv om man medregner disse mørketal, 
som tilnærmelsesvis kunne beregnes ud fra 
kendte densiteter/populationstætheder i lign- 
ende andre områder, vil tallet meget usand-
synligt overstige 10.000 modne individer. 
Dette gør, at geparden er IUCN-rødlistet som 
”sårbar”. Den lave tæthed for geparden på 
tværs af dens udbredelsesområder medfører, 
at geparden har brug for store og forbundne Foto 5: Sneleopard. Foto: Bernard Landgraf, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via 

Wikimedia Commons



H
a
b

it
a
t    

56

H
a
b

it
a
t    

57

områder, men de lever meget fragmenteret, 
hvilket giver anledning til bekymring. 

Som tidligere angivet regnes kun Panthera- 
slægtens kattene for at være ”de store katte”. 
Geparden kan ikke brøle, men spinde, og  
navnet Acinonyx er en reference til, at ge-
parden ikke kan trække sine kløer tilbage47,  
ganske som andre katte kan. 

CCF: Contact CCF • Cheetah Conservation  
Fund ICS: Contact - Iranian Cheetah Society 
(wildlife.ir)

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Kategorierne for trusselsniveauet er ikke nød-
vendigvis tilstrækkelige for at fastsætte beva-
ringsprioriteter eller strategier. Kategorierne 
giver en vurdering af risikoen for, at en art vil 
uddø under de nuværende forhold. Skulle ka-
tegorierne bruges til at fastsætte bevarings-
prioriteter eller en strategiplan, skulle den in-
deholde flere andre faktorer såsom økonomi, 
logistik, biologiske karakteristika samt sand-
synligheden for succes. En anden ting, der 
falder i øjnene, er vurderingsdatoerne, altså 
for hvornår status sidst er opdateret. Langt 
størstedelen er foretaget for 5 eller flere år 
siden. I forhold til den faktuelle populations-
størrelse kan det siden være gået begge veje, 
så her kan man kun ønske langt flere og nyere 
opdateringer. 

Som det er tilfældet med sneleoparden og 
andre spiller det altså en stor rolle, under hvil-
ke betingelser estimeringen udføres, hvor sik-
re data der findes, livscyklus mv., og her har 
det påvirket værdien for trusselsniveauet og 
dermed også populationsstørrelsen. Der er 
adskillige praktiske vanskeligheder at over-
vinde for at kunne komme med et kvalificeret 
estimat af antallet for sneleoparden. Én ting 
er den hemmelighedsfulde natur arten har, 
men bestemt også stederne den lever med 
vidtstrakte vidder og ufremkommelige områ-

Foto 6: Leopard. Foto: Rute Martins of Leoas Photography (www.leoa.co.za) - Eget arbejde, CC BY-SA 3.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10420667

der med stejle klipper, hvor ét af deres byt-
tedyr lever. Endnu en udfordring er at udføre 
undersøgelserne på store nok områder. Flere 
undersøgelser har været udført på et areal 
mindre end territoriet for en sneleopard. Det 
har medført generelt lave detektionsrater og 
stikprøvestørrelser, der igen gør den mate-
matiske ekstrapolation misvisende48.

Når det nu efterhånden står klart, at i om-
råder, hvor der er store rovdyr, ser de ud 
til at have en vigtig rolle i at opretholde di-
versiteten og produktiviteten i de naturlige 
plantesamfund og dermed opretholde sun-
de økosystemer. De gavnlige økosystem-ef-
fekter af store rovdyr er udbredt over meget 
større områder, end man ofte har forstået. 
Store rovdyr kan hjælpe med at opretholde 
de oprindelige plantesamfund ved at holde 
tætheden af planteædere i skak, og dermed 
medvirke til at små træer overlever og vok-
ser, reducere erosion af vandløbsbanker og 
bidrage til sundheden for skove, vandløb, fi-
skeri og det øvrige dyreliv. Med det in men-
te er det smukt, at befolkningen både drager 
nytte af og respekterer den asiatiske løve 
(Panthera leo persica) i delstaten Gujarat og 
faktisk bor side om side helt bogstaveligt. De 
drager fordel af løven, da de tager nogle af 
de planteædere – typisk hjorte – der æder af 
deres afgrøder på markerne. Andre steder, 
for andre af de store katte, er der forskellige 
sammenhænge mellem arten og nuværende 
tilstande i økosystemet, der enten er misfor-
stået eller slet ikke forstået, og det er med til 
at true tilstedeværelsen og eksistensen af de 
store katte. Jo mere hvert led i den omtalte, 
komplekse helhed belyses og forstås, jo mere 
forståelse, respekt og tolerance kan der op-
nås og dermed en grobund for bevarelse af 
disse smukke skabninger.

Med tak til Birthe Steno for hjælp med korrek-
tur af denne artikel. 

”
Nøglen til at opretholde økosystemtjenester er et  

sundt og levende plantesamfund, som dermed er grobund  
for alle led i fødekæden hele vejen op til top-rovdyrene.”
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NOTER:

1  Are there only 12 Asiatic Cheetahs left in Iran?  
 Iranian Cheetah Society (wildlife.ir)
2 Sidst vurderet 20/4 - 2014.
3 Vyssaia S. ”Mammals of the Soviet Union”  
 vol II, part 2 Carnivora (Hyaenas and Cats).
4 Sidst vurderet 11/2 - 2010.
5 Sidsts vurderet 11/2 - 2010.
6 Sidst vurderet 27/4 - 2014.
7 Sidst vurderet 30/6 - 2008.
8 Sidst vurderet 12/2 - 2010.
9 UICN SSC Cat Specialist Group (Wild cats).
10 Setting Priorities for the Conservation and recovery of wild Tigers  
 (Sanderson et al., 2006).
11 A framework for identifying high priority areas and actions  
 for the conservation of Tigers in the wild (Dinerstein et al., 1997).
12 Sidst vurderet 30/6 - 2008.
13 Sidst vurderet 20/6 - 2014.
14 ”Evaluating wire-snare poaching trends and the impact  
 of by-catch on Elephants and large Carnivores”, Conservation  
 Biology 158; 26-36, Becker et al. ÅRSTAL?
15 Sidst vurderet 30/6 - 2008.
16 David S., University of Minnesota, 2018.
17 Sidst vurderet 5/8 - 2016.
18 ”Population estimates and future prospects”; Oryx 45:  
 546-553 & “Conservation priorities for a fragmented landscape”.  
 Biological Conservation 206; 270-282  ( J A. de la Torre et al.).
19 ”El Jaguar en el Siglo XXI: La Perspectiva Continental,  
 pp. 495-505, 2016 (J. A. de la Torre et al.).
20 ”The Jaguar’s spots are darker than they appear; assessing  
 the global Conservation Status of the Jaguar Panthera onca.  
 Oryx 51; 1-16 (J. A. de la Torre et al., 2017).
21 Sidst vurderet 17/4 - 2014.
22 ”Puma concolor” IUCN red list of threatened species” (Nielsen, C. et al)
23 Species Survival Commission (SSC) - Cat Specialist Group, 2022.
24 Sidst vurderet 08/11 - 2016.
25 ”Generation length for Mammals”, Nature Conservation 5;87-94, 2013  
 (Pacifici et al.).26 Sidst vurderet 11/7 - 2015.

26 Sidst vurderet 11/7 - 2015.
27 ”Reproductive Successes of female leopards Panthera pardus:  
 the importance of top-down processes. Mammal Review 43:  
 221-237, 2013 (Balme et al. 2013, Bauer et al. Review).
28 Sidst vurderet 17-7 - 2019.
29 ”Panthera pardus” for IUCN (Stein et al. 2016).
30 Sidst vurderet 29/10 - 2019.
31 mBio4(5): e00702-13;  ”Canine distemper virus (CDV) in another big cat;  
 Should CDV be renamed Carnivore distemper virus. (Terio and Craft 2013).
32 Sidst vurderet 5/3 - 2021.
33 Final report. IUCN SSC Conservation Planning Specialist Group;  
 “Conservation planning Workshops for the Javan Leopard  
 (Panthera pardus melas”; (Traylor-Holzer et al. 2020).
34 PeerJ – Life & Enviroment; ”Leopard (Panthera pardus) status, distribution  
 and research efforts across its range” (Andrew P. Jacobson et al. 04-2016).
35 ”Finally India gets a count of its leopard numbers: 12.000 – 14.000”  
 (Bhattacharya. A, 2015).
36 Sidst vurderet 28/5-2014.
37 Generation Length for mammals. Nature Conservation 5: 87-94.
38 UICN og CCF antal hhv.
39 Wilson, D.E ; Reeder, D.M – Mammal Species of the World,  
 A Taxonomic and Geographic Reference (3 ed) p 533.
40 Hilzheimer, M - 1913.
41 Sidst vurderet 30/6-2008.
42 1) være vildt levende,  
 2) være fuldt identificeret & være tagget  
 3) være billedligt dokumenteret levende i 2 på hinanden følgende år, og  
 4) være kønsmodne, uafhængige individer.
43 Sidst vurderet 28/5-2014.
44 UICN og CCF antal hhv.
45 Sidst vurderet 30/6-2008.
46 Iflg: ICS 1) være vildt levende, 2) være fuldt identificeret & være tagget  
 3) være billedligt dokumenteret levende i 2 på hinanden følgende år, og  
 4) være kønsmodne, uafhængige individer.
47 ”Cheetahs of the Serengeti plains: group living in an asocial species”  
 1994 University of Chicago Press, (Caro et al.).
48 Snow Leopard Network, 2014.
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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. 
For studerende er kontingentet kun 50 kr.

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. Jo flere vi er, jo stærkere står vi også, når vi søger fonde 
om midler til vores projekter.

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 MEDLEM
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USING 
TRAPEZOID 
CONCRETE 
REEF 
ELEMENTS 
TO BUILD 
ARTIFICIAL 
REEFS
Trapezoid reef elements made of concrete can be  
designed to replicate natural reef features. The reef  
elements may host marine organisms similar to natural reefs 
and have the potential to benefit the marine environment.
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FROM DEGRADED NATURAL STONE REEFS 
TO ARTIFICIAL REEFS

Natural Danish stone reefs are degraded due 
to stone excavations that took place at least 
from the 1900’s until around 2000 and were 
finally banned by Danish law in 2010. The sto-
ne excavations depleted large areas of stone 
reefs and left many of them in an unstable 
state. Stone reefs play an important role as 
essential marine habitats, and therefore re-
storation of existing reefs, or establishment 
of new reefs, is needed to support a healthy 
marine environment. 

As part of a wider effort to conserve and re-
store marine habitats in Danish waters, sto-
ne reefs have been established or restored 
using natural boulders (Støttrup et al., 2017). 
Boulders create hard  surfaces, ledges and 

cavities to increase structural complexity and 
shelter availability for marine organisms. The 
provision of boulders for the construction of 
reefs can be costly and often includes trans-
portation from abroad (e.g. from Norway). As 
a supplement to boulders, artificial reef ele-
ments may be constructed locally using con-
crete, iron, or other hard materials. Concrete 
is the most used material for the constructi-
on of artificial reef elements worldwide and 
often promotes a high abundance of benthic 
organisms that settle in layers (Florisson et 
al., 2018; Baine, 2001). Concrete made with 
ordinary Portland cement exposed to seawa-
ter form a surface crust of calcium carbona-
tes (as observed in Danish waters, Jacobsen 
et al., 2016). Calcium carbonates (CaCO3) 
have a chemical composition resembling 
mussel shells or the solid structure of corals. 
Therefore, the design and use of concrete 
reef elements for ecological benefits should 
be achievable, given proper evaluation of de-
ployment sites and robust field-testing of the 
effects on biological communities. Concrete 
elements might then be considered as sup-
plements in ongoing efforts to enhance Da-
nish marine habitats and biodiversity. 

Concrete reefs are used to a great extent in 
e.g. USA, Australia and southern European 
countries with the purpose to enhance and 
protect biodiversity and fish abundance, as 
well as to manage fisheries and benefit recrea-
tional activities like snorkelling and SCUBA 
diving; thereby raising the public awareness 
of marine life (Schygulla, C., & Peine, 2013; 
Harris, 2009). Few detailed and long-term 
monitoring studies have been conducted on 
artificial reefs, however, in Australia, the de-
ployment of concrete artificial reefs in estua-
ries with low amounts of natural rocky reefs 

”
Stone reefs play an important role  

as essential marine habitats”

EXAMPLES OF ARTIFICIAL CONCRETE REEFS AND OTHER CONCRETE ELEMENTS  
WITH HABITAT DEVELOPMENT IN DENMARK AND NEIGHBOURING COUNTRIES 

2001 Project AWARE (Aquatic World Awareness Responsibility and Education Foundation) 
 deployed 50 reef balls within brackish coastal waters in the Netherlands (Dietrich,  
 2002). Reef Balls are hollow, textured, porous concrete domes; used to mimic natural  
 reef habitats. 

2001 Reef Balls at the German coasts of Kiel and Nienhagen: Reef Balls were deployed by 
 a private company for the purpose of biological development research (Fabi et al., 2011). 

2003  Artificial concrete reef elements in a four hectares area at the Nienhagen coast of  
 Germany: The area was enriched by habitat development on the hard substrate,  
 enhancing the local abundance of cod (Schygulla & Peine, 2013; Fabi et al., 2011).

2005  The Nysted offshore wind farm in Denmark: The concrete windmill foundations hosted 
 an abundance of blue mussels (Mytilus edulis) and promoted barnacle settlement  
 (Boesen & Anderson, 2005). 

2008  Swedish concrete elements on the west coast near Lysekil: Observations showed that 
 the concrete elements included cavities for the settlement of edible crabs (Cancer  
 pagurus) and enhancement of local fish populations (Cottidae, black Goby (Gobius niger)  
 and cod (Gadus morhua) (Langhamer et al., 2009).

2013 Fish aggregation at windmill artificial concrete reefs in the Belgian part of the North  
 Sea: Monitoring Atlantic cod (Gadus morhua) and pouting (Trisopterus luscus) at a  
 concrete windmill foundation reef in the North Sea showed that densities of both  
 species were highly enhanced at the hard substrate habitats compared to the sandy  
 sediments (Reubens et al., 2013).

2015 Concrete pillars in Sweden: In Sweden, sessile organisms like hydroid Laomedea sp.  
 and other tunicate species such as Ascidiella sp. and Corella parallelogramma became 
 the primary community to settle on the concrete pillars (Chase, 2015). This suggests  
 that concrete elements can provide a hard platform for sessile organisms, similar to  
 boulder habitats.

Figure 1: Conceptual figure of marine life possibly associated with the concrete trapezoid reef element. The open 
top ensures light penetration to the central cavity and is intended to reduce lifting effects of wave action during 
stormy weather. Further purposes of the designed artificial reef element are discussed in the next section.
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seemed to increase the abundance of fish. 
Specifically, the fish abundance on the artifi-
cial reefs was comparable to, or higher, than 
the fish abundance on nearby natural rocky 
reefs (Folpp et al., 2020). Another study from 
Australia showed that, while artificial con-
crete reefs attracted different species com-
pared with natural reefs, the concrete reefs 
continued to meet their pre-deployment goal 
of enhancing local recreational fisheries after 
a 10-year period (Becker et al., 2022).

SIMILARITIES BETWEEN ARTIFICIAL  
CONCRETE ELEMENTS AND NATURAL 
BOULDERS

Artificial reefs made from materials like con-
crete can be designed to replicate some fea-
tures of natural reefs, such as roughness and 
structural complexity, and the type of shelter 
provision for marine organisms in the form of 
holes. This technique is already used in other 
European countries. 

Artificial concrete reefs are often scrutini-
sed for potential negative impacts on the 
surrounding environment, as well as for the 
possibility of hosting different biological 
communities relative to natural reefs. The 
concrete material itself is unlikely to harm the 
natural marine environment (Florisson et al., 
2018), while more future studies hopefully 
will give data on how artificial concrete reef 
elements develop over time. An artificial reef 
constructed from concrete may have simila-
rities with natural stone reefs, as both types 
of reefs offer a hard substrate that provides 
a platform for colonisation of biogenic orga-
nisms e.g., blue mussels (Mytilus edulis). Un-
fortunately, there is a general lack of robust 
data on the species and abundance of fish, 
invertebrates and macroalgae (seaweed) that 
inhabit artificial reefs (Reis et al., 2021), but 
future projects from e.g. monitoring at offs-
hore wind mill foundations might provide 
further insights. There is evidence that sessile  
organisms (e.g., sea anemones like Metri-

”
Concrete is the most used  
material for the construction  
of artificial reef elements  
worldwide”

Figure 2: In the design phase of the 
artificial concrete 
reef element, different concrete 
recipes were tested in  
terms of hardness and stability. The 
reef body element is an eco-fri-
endly artificial reef that contains 
biologically active compounds, an 
absence of toxic admixtures, and 
a rough surface texture which may 
host abundant and diverse benthic 
assemblages. The concrete mixture 
is designed with a reduced pH and 
intends to encourage biological 
life development. Thus far, a single 
copy of the designed artificial reef 
element has been produced which 
is deployed in shallow water within 
a harbour area in Øresund, Den-
mark. It has been deployed since 
31st of January 2020.
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dium senile and scallops like Aequipecten 
opercularis) can settle on concrete elements 
at a windmill farm in the southern North Sea 
(Kerckhof et al., 2010). One of the ecological 
functions of some sessile organisms called fil-
ter feeders is to improve the reef ecosystem's 
health by filtering particulate organic matter 
from the water column (Jagerroos & Krause, 
2016). Another process that likely will occur 
is the development of macroalgal commu-
nities (Tsiamis et al., 2020) and the aggre-
gation of mobile fauna such as crustaceans 
(edible crabs (Cancer pagurus) (Langhamer, 
2012) and European lobster (Homarus gam-
marus)), fish and marine mammals (Coolen et 
al., 2020). Hard-bottom substrates and asso-
ciated vegetation may also be important for 
the spawning of herring (Glarou et al., 2020), 
suggesting that artificial reefs could have si-
milar functions. 

• A trapezoid shape may stabilise the reef 
element against wave action. 

• The reef element should be placed with 
the top of the reef element below winter 
ice to prevent ice related damage of the 
reef element. 

• The formation with holes is designed to 
strengthen the reef element by dissipa-
ting the wave energy. 

• Vertical slopes in excess of 20° from the 
vertical are suitable for macroalgae co-
lonisation (Linley et al., 2007). Additional 
potential advantages of nearly vertical sides: 

• May serve as a reference point for fish.

• Offers shelter zones for reef fish.

• May limit sediment accumulation on the 
surface of the concrete element, potentially 
promoting the colonisation of sessile orga-
nisms such as filter-feeding invertebrates. 

Figure 3: The designed artificial concrete reef element, with holes of varying diameters that serve as caves for marine  
life of varying size. Sizes: (big, 56 mm); marked with a red circle, medium (38 mm); marked with orange circles, and  
small (10 mm); marked with yellow circles. This element has a wider bottom (marked by green dashed line) which 
together with the narrower body element (see the marking of slopes with blue dashed lines) is intended to give 
stabilisation. The central cavity serves as a large cave for marine life and distributes the weight load across the 
surrounding lateral area which is intended to further increase stability.

”
Concrete elements might then be considered  
as supplements in ongoing efforts to enhance 
Danish marine habitats and biodiversity. ”

DESIGNING ARTIFICIAL CONCRETE  
ELEMENTS – FEATURES AND POTENTIAL 
BENEFITS

A hollow trapezoid shaped reef element with 
varying number and diameter of holes fulfils 
many of the purposes of an artificial reef ele-
ment. The designed reef element is suppo-
sed to be installed with cobble (stone) piles 
around the base of the element. These cobble 
piles serve as a natural foundation, protecting 
the reef unit against wave energy, while si-
multaneously functioning as a substrate for 
settlement of reef organisms.  

Potential benefits listed below are estimated 
from knowledge on concrete reefs in diffe-
rent shapes. Future testing of the designed 
reef trapezoid element should validate the 
proposed benefits. 

CONCLUSIONS AND PERSPECTIVES

The proposed concrete trapezoid-shaped 
reef element, with a hollow interior and lateral 
hole system, could be considered in research 
projects aiming to enhance marine habitats 
and biodiversity in Danish waters. The struc-
tural design of the trapezoid element aims 
to mimic the features of natural reefs, and 
implementation in a large-scale reef project 
would provide an opportunity to compare 
the associated biological communities and 
ecosystem services provided by artificial and 
natural reefs in Danish waters. Artificial reef 
elements can be locally produced and pla-
ced as supplements when natural reefs are 
restored. The reef elements may also serve 
as educational reefs that benefit marine re-
creational activities and could increase public 
awareness of marine life (Seidelin et al., 2019).
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HABITAT #24 (HTTPS://DZS.DK/HABITAT-24/)

Grønlands første biodiversitetsstrategi frem  
mod 2030 (side 24) 

Restoring marine landscape and its wildlife  
back to how H.C. Andersen knew it (side 32)

HABITAT #22 (HTTPS://DZS.DK/HABITAT-22/)

Håb i biodiversitetskrisen (side 6) 

En oase i Limfjorden  
– et stenrevs evolution (side 48)

HABITAT #20 (HTTPS://DZS.DK/HABITAT-20/)

Nyttig viden om havskildpadder (side 96)

HABITAT #19 (HTTPS://DZS.DK/HABITAT-19/)

Økonomi og biodiversitet (side 6)

IPBES – En science-policy platform under FN  
om biodiversitet og økosystemtjenester ( side 12)

HABITAT #17 (HTTPS://DZS.DK/HABITAT-17/)

Knowledge for conservation of green turtles from 
citizen science efforts ( side 24)

HABITAT #15 (HTTPS://DZS.DK/HABITAT-15/)

Havskildpadder – alle kan bidrage til viden (side 20)

HABITAT #12 (HTTPS://DZS.DK/HABITAT-12/)

Arbejdet med truede havskildpadder 
i Costa Rica (side 24)

HABITAT #11 (HTTPS://DZS.DK/HABITAT-11/)

Trusler mod de store, stribede katte (side 16)

HABITAT #10 (HTTPS://DZS.DK/HABITAT-10/)

Verdens hotspots af liv (side 36)

HABITAT 8 (HTTPS://DZS.DK/HABITAT-8/)

Det oversete hotspot: Trinidad & Tobago (side 60)

Igennem alle de år, vi har udgivet Habitat, har vi skrevet om en lang 
række dyr og naturområder fra store dele af verden samt forskellige 
temaer. På vores hjemmeside dzs.dk finder du alle numrene af Habitat 
(https://dzs.dk/category/habitat/). Her vil vi gerne fremhæve nogle 
numre, som indeholder artikler, der er beslægtede med artiklerne i 
dette nummer. Fortsat god læselyst!




