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Evolutionens byggesten – og dermed hele råmaterialet til naturlig variation mellem 
individer og nye arters opståen – består helt grundlæggende af tilfældige mutationer, 
dvs. forandringer i en celles DNA, hos den enkelte organisme. Mutationer opstår spontant  
og kan for kønscelle-mutationers vedkommende nedarves til organismens afkom. 
Somatiske mutationer (mutationer i kropsceller) kan til gen- 
gæld ikke nedarves og videregives derfor ikke til afkommet,  
og spredes normalt ikke i populationen. Naturlig selektion er,  
som essensen af evolutionsteorien, den “drivkraft”, der afgør  
skæbnen for mutationen. Er mutationen på det givne tids- 
punkt under de givne omstændigheder (f.eks. klima, føde-
type og -tilgængelig, prædationstryk) skadelig (individets 
reproduktive succes er mindre end gennemsnittet) eller 
gavnlig (individets reproduktive succes er større end gen- 
nemsnittet) vil mutationen  hhv. fjernes fra eller forblive i 
populationens genpulje, sidstnævnte dog normalt kun for 
kønscelle-mutationers vedkommende. En - på et givent tidspunkt - neutral mutation, 
der hverken selekteres for eller imod, kan på et senere tidspunkt vise sig at blive til 
gavn – eller skade – for organismen, f.eks. ved forandringer i miljøet. Via tilfældige op- 
ståede mutationer i kombination med naturlig selektion kan en art overordnet tilpasse 
sig en foranderlig verden - og nye arter kan opstå.

Dette er, vel at mærke, en meget forsimplet fremlægning af tilfældigt opståede muta- 
tioners kernerolle i arternes evolution. Selvom somatiske mutationer ikke kan videre- 
gives i populationen via nedarvning, findes der nu et af de første eksempler i dyreriget,  

nemlig hos verdens største nulevende pungrovdyr, den tasmanske djævel, på hvordan 
en ellers helt tilfældig opstået skadelig somatisk mutation hos formodentlig et enkelt  
individ kan spredes horisontalt, dvs. mellem individer i populationen og ikke fra forældre 
til afkom, i en sådan grad, at det nu truer artens overlevelse i naturen. I humangenetik  

er forekomsten af denne type smitsomme kræftform, som 
hos de tasmanske djævle, noget der følges meget tæt og  
forskes i med henblik på at vide så meget som mulig om fore- 
byggelse og behandling, hvis  en lignende mutation skulle 
opstå hos mennesker. I denne udgave af Habitat bringer vi  
artiklen ”Tasmanske djævle udrydder sig selv” (s. 6), hvor 
du kan læse meget mere om, hvilken betydning denne smit- 
somme kræftform har for den tasmanske djævels vilde be- 
stand, samt hvilke foranstaltninger man tager sig, i forsøget 
på at redde arten fra at uddø. Dette rejser et helt grundlæg- 
gende et spørgsmål omkring menneskers rolle i naturbevar- 

else: Bør vi mennesker også aktivt gribe ind og forsøge at forhindre en arts uddøen i 
tilfælde, hvor truslen ikke består i menneskelige aktiviteter, som ellers er det typiske 
scenarie for mange af de arter som i dag er på randen til uddøen? Besvarelsen på det 
spørgsmål vil jeg her lade være op til den enkelte.

I denne udgave af Habitat bringer vi også mange andre spændende artikler. Læs f.eks. 
om den nylige udsætning af Europas største planteæder, den europæiske bison, på 
Bornholm og artens rolle som såkaldte økosystemingeniør i det Bornholmske landskab 
(Så kom Europas største planteæder til Bornholm, s. 10). 

MUTATIONER SOM BYGGESTEN FOR ARTERS 
TILPASNING OG OPSTÅEN – OG MULIGE UDDØEN
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”Den Tasmanske Pungdjævel, som den også 
kaldes, har tidligere været udbredt over hele  

Australien. I dag er arten endemisk for Tasmanien.”
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Tekst: Ida Hansen // Foto: D.Leal / Save the Tasmanian Devil Program Den Tasmanske Djævel (Sarcophilus harrisii) er det største nulevende pungrovdyr. Og et ikon 
for det australske dyreliv. Men en smitsom og dødelig kræft-epidemi spreder sig gennem den 
tilbageværende bestand af de vildtlevende tasmanske djævle. 

Den Tasmanske Pungdjævel, som den også kaldes, har tidligere været udbredt over hele 
Australien. I dag er arten endemisk for Tasmanien. Udover at være det største nulev- 
ende pungrovdyr er den lille djævel kendt for sit brøl. Med en størrelse som en lille hund  
ligner den ellers en lille nuttet bamse med sin sorte pels og hvid stribe over brystet. Men 
dette pungrovdyr er notorisk kendt for et hidsigt temperament og et usædvanligt kraftigt 
bid i forhold til dets størrelse.

DJÆVLEN MÆRKES AF EN NY OG SMITSOM KRÆFT

En kræftsygdom spreder sig hurtigt gennem den tasmanske population af de små pung- 
djævle. Der er tale om en ekstremt sjælden form for smitsom kræft, kaldet Devil Facial  
Tumour Disease (DFTD), der overføres ved hjælp af levende kræftceller via bid. Syg- 
dommen blev opdaget for 16 år siden ved et tilfælde, da en naturfotograf i det nordøst- 
lige Tasmanien tog et billede af en Tasmansk Djævel med en mærkelig udvækst omkring  
munden. Siden da har genetiske analyser vist, at denne kræftform opstod for omkring  

TASMANSKE   DJÆVLE  
UDRYDER SIG SELV

20 år siden i en enkelt vildtlevende hun. Så vidt forskerne ved var dette individ en normal, 
vildtlevende Tasmansk Djævel, som af en eller anden grund udviklede en kræftsvulst, 
der overførte kræften til andre individer. Det, der gør denne kræftform så speciel, er, 
at den ikke dør, når dens vært dør. Den overføres til andre værter via bid.

Inficerede individer udvikler læsioner og klumper rundt om munden. Disse udvikler sig  
efterhånden til større kræftsvulster, som kan sprede sig til mundhulen og resten af krop- 
pen. Som svulsterne vokser sig større, forhindres individerne i at indtage føde. Gennem- 
snitlig overlever inficerede individer 3-5 måneder, efter de første læsioner viser sig.  
I løbet af disse måneder kan et inficeret individ nå at smitte mange af sine artsfæller.

SYGDOMMEN SPREDES FRA ØST TIL VEST

Sygdommen ser ud til at have sit oprindelsespunkt i det østlige Tasmanien. Herfra spred- 
er den sig nu fra population til population mod vest. Tilstedeværelsen af sygdommen er  
i 2012 blevet registreret 10 km fra den tasmanske vestkyst. Reduktionerne i Tasmaniens 
populationer er estimeret til 20-50 %, mens der er i nogle områder er registreret popu-
lationer med op til 95 % døde. Samlet for hele Tasmaniens vildtlevende population 
estimeres reduktionen til at være 65 % siden 1996.

 En tilfangetaget djævel der skal undersøges for bid og eventuel smitte af sygdommen 
 Devil Facial Tumour Disease (DFTD). Foto: Save the Tasmanian Devil Program
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På trods af at Tasmanske Djævle lever solitært, kommer de jævnligt i 
kontakt med andre individer i forbindelse med parringer, etablering af 
sociale hierarkier og i kampen om føde. I alle disse situationer kommer 
de små djævles aggressive natur og forkærlighed for bid til udtryk. 

Fra 2006 til 2010 opsatte forskere dusinvis af bure på to forskellige loka- 
liteter hver tredje måned i perioder af 10 dage. De indfangede djævle 
blev undersøgt for antal bidsår og mønstret af disse, samt for tilstede- 
værelsen af kræftsvulster. Resultaterne var overraskende og virker ulog- 
iske – jo færre bid en djævel havde, jo større var sandsynligheden for,  
at den havde sygdommen. Umiddelbart ville man have troet, at flere 
bid ville øge chancen for at blive smittet. Ved smitsomme sygdomme 
er det som regel få individer, der er ansvarlige for spredningen af syg 
dommen, så-kaldte super-spredere. Men i dette tilfælde ser det i stedet 
ud til, at nogle få individer, de mest aggressive, er mere modtagelige 
overfor smitten – de er det, man kalder super-modtagere af sygdommen.  
Ifølge forskerne betyder det, at de mest aggressive individer ikke mod- 
tager bid lige så ofte, som de bider andre. Disse resultater indikerer, 
at de mest aggressive individer bider de mindre aggressive individer og 
dermed overføres sygdommen.

Tasmanske Djævle er berygtede for deres hidsige temperament og deres 
bid. Disse kendsgerninger, og det at sygdommen spredes via bid, gør 
dette til en farlig kombination for de Tasmanske Djævles overlevelse.

 Den Tasmanske Djævel er kendt for sit brøl, sit voldsomme temperament og kraftige 
 bid. Foto: Save the Tasmanian Devil Program
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BEVARELSEN AF DJÆVLENE UDFORDRES

Der findes ingen forebyggende vaccine eller behandling mod sygdommen. Derfor tyr 
forskerne til andre midler. I øjeblikket undersøges de Tasmanske Djævles adfærd for at 
identificere sky og dristige typer, og hvad der gør nogle individer mere aggressive end 
andre i sociale interaktioner. Derudover undersøger forskerne de genetiske forskelle 
for at identificere, hvad der formindsker effekten af DFTD i mindre ramte populationer. 
Håbet er, at denne viden kan bruges til at udvikle en passende forvaltningsstrategi, som 
kan reducere spredningen af sygdommen. Deres teori er, at en forstærket naturlig selek- 
tion af mindre aggressive, og dermed mere modstandsdygtige, individer kan medføre, 
at sygdommens udbredelse aftager.

Forskerne frygter, at de vildtlevende Tasmanske Djævle kan uddø i løbet af de næste 
20-30 år, hvis spredningen af sygdommen ikke stoppes. Netop på grund af denne frygt  
fik den Tasmanske Djævel i 2009 status som Truet på IUCNs Rødliste. I samme år opret-
tedes ”Save the Tasmanian Devil Program” med støtte fra den australske regering, og  
der blev etableret en population på 270 sygdomsfri individer i fangenskab. Denne po-
pulation bruges som en forsikring, hvis det i fremtiden skulle blive nødvendigt at genin-
troducere en rask population. Men en sådan genintroduktion vil ikke ske så længe, der 
er en risiko for, at disse individer risikerer at blive smittet via eksisterende sygdoms- 
reservoirer i naturen.

Hvis sygdommens udbredelse ikke begrænses, kan denne ikoniske art måske snart 
slutte sig til den Tasmanske Tiger (Thylacinus cynocephalus), der uddøde i 1930’erne.

”Tasmanske Djævle er berygtede for deres hidsige temperament og
deres bid. Disse kendsgerninger, og det at sygdommen spredes via bid,  

gør dette til en farlig kombination for de Tasmanske Djævles overlevelse.”

 En kræftsyg Tasmansk Djævel med svulster ved munden. 
 Foto: Save the Tasmanian Devil Program

 En Tasmansk Djævel med kræftsvulster ved munden og højre øje. 
 Foto: Save the Tasmanian Devil Program
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”Knoglefund fra den europæiske bison viser, at den kom til Danmark efter 
sidste istid for 10.000 - 11.400 år siden og udvandrede et par tusinde år efter.”
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SJÆLDEN LAST ANKOMMER TIL BORNHOLM 
Så skete det. I slutningen af maj lagde et skib til i Rønne 
Havn med en ganske særlig last fra Polen. Denne last var 
blevet transporteret med den største forsigtighed og var 
ventet med både længsel og foragt af øens beboere: Syv 
Europæiske Bisoner, eller visenten som den også kaldes, 
skulle indtage Almindingens naturskønne enge og skov-
områder. 

EUROPAS STØRSTE  
HERBIVOR TILBAGE PÅ DANSK JORD 
”Europas største herbivor er endelig kommet tilbage på 
dansk jord efter at være forsvundet i 2.500 år”. Netop 
denne sætning, som er flittigt brugt af adskillige medier, 
har fået flere biologer og andre forskere til at råbe op. 
For ganske rigtigt har den Europæiske Bison befundet sig 
i Danmark (dog ikke på Bornholm), men kun for en kort 

stund. Knoglefund fra den Europæiske Bison viser, at den 
kom til Danmark efter sidste istid for 10.000-11.400 år 
siden og udvandrede et par tusinde år efter.

Der, hvor tvivlen opstår, og sagen bliver diskuterbar, er 
ved et fund af et kranie fra en Europæisk Bison, som er  
anslået til at være cirka 2.500 år gammelt. Mange forskere 
mener, at kraniet er kommet til Danmark som en gave og  
derfor ikke indikerer, at den Europæiske Bison skulle have  
været på dansk jord som levende individ så sent som for 
2.500 år siden. Dette har selvfølgelig bidraget til debatten 
om, hvorfor den Europæiske Bison skulle tilbage til Dan- 
mark og dernæst til en ø, hvor den aldrig tidligere har levet. 
Hertil er det vigtigt at forstå Danmarks landbrugsmæssige 
historik og derigennem knaphed af større og forbundede 
skove. Almindingen er med en størrelse på 6.000 ha én af 
Danmarks største skove og består af flere vegetationstyper.  
Skoven er blandt andet domineret af store områder med  

Efter at have overlevet en total udryddelse i naturen er Europas største herbivor (planteæder),  
den Europæiske Bison (Bison bonasus), atter tilbage på dansk jord. Naturstyrelsen fik i 
sommers transporteret syv europæiske bisoner fra Polen til Almindingen på Bornholm,  
hvor de skal arbejde som økosystemingeniører og trække flere turister til solskinsøen.

  
planteæder

er nu at finde på en af Danmarks mindste øer

Tekst: Nathia Hass Brandtberg // Fotos: Tomasz Kamiński

Europas største

 Ko fra en gruppe af europæiske bisoner ved et vinterfodringssted. 
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Rødgran (Picea abies) og Eg (Quercus robur), to af den Euro-
pæiske Bisons foretrukne træer til afbarkning. Om vint- 
eren, når græsset er visnet, og landskabet er snedækket 
består de vildtlevende Europæiske Bisoners føde hoved- 
sagelig af træernes bark, som skrabes af træerne og ædes. 
Derudover er der fundet flere af den Europæiske Bisons 
foretrukne planter i området, herunder Hårets Star (Carex 
hirta), Hindbær (Rubus idaeus) og Stor Nælde (Urtica dioica).

TO SKUD UDRYDDEDE DEN EUROPÆISKE BISON 
Den Europæiske Bison var almindeligt udbredt i vest-, 
central- og sydøsteuropa indtil 1600-tallet, hvorefter jagt, 
1. verdenskrig og fragmentering af habitater, herunder 

skovrydning og intensivering af landbruget, var med til at 
udrydde de vildtlevende populationer. April 1919 viste sig 
at blive en skæbnesvanger måned for hele den Europæiske 
Bisons fremtidige overlevelse: En jæger affyrede to skud. 
Første skud sårede en 900 kg tung bison, som flygtede 
ud i det åbne landskab for herefter at blive ramt af et  
dræbende andet skud. Den sidste vildtlevende Europæiske 
Bison var i lighed med mange andre arter hermed blevet 
udryddet i naturen. 

FRA 7 TIL 2.000 EUROPÆISKE BISONER
Ti år efter udryddelsen i 1919 blev der udarbejdet et natur- 
bevarelsesprogram, som skulle være med til at etablere 

Den Europæiske Bison (Bison bonasus) 
bestod oprindeligt af tre underarter:

• B. b. bonasus,

• B. b. hungarorum 
• B. b. caucasicus, 

men i dag findes der kun en ren linje 
af B. b. bonasus, og en linje blandet 
mellem B. b. caucasicus og B. b. bonasus

Det er den rene linje af B. b. bonasus,
som er blevet introduceret til 
Bornholm,  og der refereres til i hele 
artiklen.

Ud over den lille population på  
Bornholm findes der få individer i 
Randers Regnskov, Blåvand Zoo  
og Ree Park i Jylland.

 Enlig tyr besøger landsby ved den sydvestlige del af Bialowieza Primeval Skoven.  En ko med to unge europæiske bisoner i Bialowieza Primeval Skoven
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en ny vildtlevende population af Europæiske Bisoner. 
Individer fra zoologiske haver og reservater blev hentet 
og genudsat i Polens urskove. Dermed blev zoologiske 
havers delvise formål om at fungere som avlscentre, og  
være med til at bevare truede arter i naturen indfriet.

I dag, knap 100 år efter udryddelsen, findes der omkring 
1.600 vildtlevende Europæiske Bisoner, hovedsagelig i 
Polen, Belarus, Rusland, Litauen, Rumænien og Ukraine, 
og ca. 350 individer i indhegnede områder i avlscentre, 
zoologiske haver og reservater i flere lande.

Genetiske undersøgelser viser, at alle Europæiske Bisoner 
af underarten B. bonasus bonasus (se faktaboks) nedstam-
mer fra kun syv individer (fire tyre og tre køer); indavl er 
dermed en stigende trussel for artens fremtidige overle- 
velse. Som en del af naturbevarelsesprogrammet flyttes 
Europæiske Bisoner derfor på tværs af landegrænser i  
jagten på nye habitater for herved at sikre den Europæ-
iske Bisons fremtidige overlevelse og mindske indavl i de  
vildtlevende populationer.

”ØKOSYSTEMINGENIØRER”  
– FREMTIDENS NATURFORVALTERE
Fænomenet økosystemingeniører fra det engelske ord 

”ecosystem engineers” blev første gang beskrevet i 1994 
og betegner, at man benytter tilstedeværelsen af større 
herbivorer til at skabe et ønsket landskab. For eksempel 
vil tilstedeværelse af syv Europæiske Bisoner i Alminding- 
en være med til at skabe mere åbne og naturlige skovom- 
råder som følge af deres daglige trampen og moslen, hvor  
området ellers var afhængigt af skovarbejderes struktur-
erede fældning og tilplantning. Som en ekstra bonus vil 
dette også betyde øget biodiversitet, idet de Europæiske 
Bisoner gennem græsning og færden i området vil fungere 
som pollenspredere. Det er netop disse to årsager sam-
men med ønsket om at trække flere turister til øen, der 
fik Naturstyrelsen Bornholm til at ansøge Miljøministeriet 
om tilladelse til at introducere den Europæiske Bison.

EUROPÆISKE BISONER PÅ PRØVE
Den 9. juni 2012 var dagen, hvor de syv Europæiske 
Bisoner endelig kunne introduceres til deres nye levested 
i Almindingen efter kun at have haft et 1 ha stort indheg-
net område i næsten 14 dage. Solskinsøen var på den 
anden ende. Teltet var hejst, og bornholmske specialiteter 
kokkereret. Miljøministeren, Ida Auken, og borgmesteren 
på Bornholm, Winni Grosbøll, stod for velkomsttalerne. 
Ved middagstid blev arrangementets gæster indlogeret 

i busser og transporteret ud til de Europæiske Bisoner, 
hvor hegnet skulle fjernes, og de Europæiske Bisoner for- 
håbentlig storme ud i det åbne landskab. Det skete 
selvfølgelig ikke. De Europæiske Bisoner forlod først det 
indhegnede område, efter at gæsterne havde forladt om- 
rådet, og mørket faldt på. Det tog lidt over 10 dage, før de  
Europæiske Bisoner vovede sig væk fra det indhegnede 
område og over i den modsatte ende af deres nu 200 ha 
store indhegning, hvor de skal være i fem år. De er nemlig  
på prøve. I løbet af de næste fem år vil det blive besluttet, 
om de Europæiske Bisoner får lov til at blive i Almindingen, 
og om den 200 ha store indhegning skal fjernes og her-
efter give de Europæiske Bisoner adgang til hele Bornholm. 
Dette har skabt røre hos nogle af øens beboere, som fryg- 
ter for deres afgrøder, og for at deres køer er i fare for at  
blive maltrakteret af en Europæisk Bison tyr, som i mangel 
af bedre kunne finde på at gå til landbrugskøerne. 

Den Europæiske Bison er sky af natur og vil så vidt muligt  
undgå mennesker. Om vinteren, hvor bisonens fødegrund- 
lag er lavest, kan de dog tvinges til at opsøge steder med  
tilgængelig føde, heriblandt landbruget. Undersøgelser 
har dog vist, at suppleres den Europæiske Bisons føde med  
hø om vinteren, hvor sandsynligheden for interaktioner 

”Jagt, 1. verdenskrig og fragmentering af habitater, herunder skovrydning og 
intensivering af landbruget var med til at udrydde de vildtlevende populationer.”
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”Tilstedeværelse af syv europæiske bisoner i Almindingen 
vil være med til at skabe mere åbne og naturlige skovområder.”

 En gruppe af europæiske bisoner græsser på Lozowe engene nær landsbyen Planta..

 En gruppe af europæiske bisoner på en rapsmark ved Knyszynska Skoven.

 Ko med GPS-sender, som græsser på en eng om foråret.
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med landbruget er størst, kan større konflikter med 
landbruget undgås. Samtidig skal de Europæiske Bisoners 
hanlige afkom forvaltes væk, så der ikke vil forekomme 
for mange hanner i flokken. Ligeledes skal den ene tyr,  
som blev introduceret sammen med de seks køer, ud-
skiftes med en ny, fremmed han, når de hunlige afkom 
bliver kønsmodne som tre-årige – dette for at forebygge 
indavl. Så selvom de Europæiske Bisoner uvidende vil 
arbejde som naturforvaltere for Naturstyrelsen, slipper 
Naturstyrelsen ikke for forvaltningsarbejdet. Om fire års 
tid får de travlt med at forvalte Europæiske Bisoner til 
andre ejere tværs over landegrænserne, hvis de da ikke 
ender på middagsbordet.

HVOR I ALMINDINGEN  
KAN JEG SE DE EUROPÆISKE BISONER?
Af de syv Europæiske Bisoner er tyren og den ældste ko  

Fakta om den Europæiske Bison

Orden: Artiodactyla 
 (de parrettåede hovdyr)

Familie: Bovidae (de skedehornede 
 eller oksefamilien)

Størrelse: Længde 2,1-2,5 m
 Skulder højde 1,5-2,0 m

Vægt: Hunner op til 450 kg
 Hanner op til 900 kg

Habitat: Skov og græsstepper

Føde: Planter (græsser, urter, 
 buske og træer)

Flokstruktur: Ofte 10-20 hunner og 
 kalve, mens hannerne  
 lever solitært eller i  
 mindre flokke bestående  
 af 2-3 hanner.  
 Under yngle-sæsonen  
 tilkobler hannerne sig 
 hunflokken.

Ynglesæson: juli – september

Drægtig: 254-277 dage

Kønsmodne: Hunner som tre-årige. 
 Hanner som fire-årige,  
 men begynder først at  
 bedække køerne i seks-års  
 alderen, grundet konkur 
 rence fra ældre hanner.

Levetid: Hunner op til 20 år.
 Hanner op til 12 år.

udstyret med GPS-sendere med det formål at kunne finde 
dem. Derudover vil specialestuderende, Nathia Hass 
Brandtberg, undersøge de Europæiske Bisoners areal-
udnyttelse af det 200 ha store område i Almindingen,  
og derigennem udforske hvilken vegetationstype de  
Europæiske Bisoner foretrækker i den vegetative sæson. 

Resultaterne vil blive offentliggjort på projektets hjemme- 
side (se link forneden) i løbet af nogle måneder. Så, hvis 
du er naturelsker og på jagt efter naturoplevelser eller 
bare vil have sat hak ved den Europæiske Bison på din 
artsliste, men ikke har lyst til at rejse til Polen, kan et 
smut til solskinsøen gøre det. Du kan øge din chance for 
at få øje på de sky dyr ved at holde dig informeret på 
følgende link: 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natur-
projekter/Projekter/Bornholm/Bison/Om/Foedevalg.htm

”I løbet af de næste fem år vil det blive besluttet, om den 200 ha store indhegning 
skal fjernes og derigennem give de europæiske bisoner adgang til hele Bornholm.”

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Bornholm/Bison/Om/Foedevalg.htm
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Bornholm/Bison/Om/Foedevalg.htm
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DET VESTAFRIKANSKE  
DYRELIV FORSVINDER

Den afrikanske artsrigdom er støt faldende og har været det igennem  
de sidste 40 år. Værst ramt af de afrikanske regioner er Vestafrika.  

Her har der været et fald på 80 % i udbredelsen af pattedyr.

Tekst: Ida Hansen // Foto: Mikkel Willemoes Kristensen.

VESTAFRIKAS  
BIOLOGISKE MANGFOLDIGHED

Afrika er kendt for sin rigdom i både flora og 
fauna. Hvert år valfarter millioner af turister 
hertil for at opleve denne rigdom og få en 
bid af det afrikanske eventyr. Det typiske 
billede på Afrika er de vidtstrakte stepper 
med pletter af akacietræer, hvor bøfler, 
gnuer, zebraer og giraffer græsser fredeligt  
side om side. Nu og da afbrydes freden af  
de majestætiske rovdyrs jagt. En kamp om  
livet udspiller sig for en kort stund, hvor- 
efter freden igen sænker sig.

Det afrikanske kontinent er et af de mest  
diverse på kloden. Her findes både tundra, 
ørkner, flere typer regnskove og selvfølgelig 
den velkendte savanne. Den vestafrikanske 

region er sammensat af tropisk skov,  
savanneskov og ørken. Den er også hjem 
for en af de i alt otte hotspots i Afrika: De 
Guineanske Skove. Disse skove strækker 
sig fra vest langs kysten fra Guinea og den  
sydlige del af Sierra Leone til Cameroon i 
øst – den afbrydes kun af et savanne-om-
råde i Benin og Togo kaldet Dahomey Gap. 
Diversiteten af arter og endemiske arter her 
er meget høj med omkring 9.000 plante- 
arter (20 % er endemiske) og 320 pattedyrs- 
arter (20,9 % endemiske). Dværgflodhest 
(Hexaprotodon liberiensis) og Zebra Duiker 
(Cephalophus zebra) er nogle af de arter der
udelukkende findes i dette hotspot. 

	Geoffroy’s pied colobus (Colobus vellerosus) er truet af både tab af habitat og bushmeat-jagt. 
 Den er kategoriseret som Sårbar på IUCNs Rødliste.
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DEN VESTAFRIKANSKE  
ARTSRIGDOMS TILBAGEGANG

De Guineanske Skove er dog i tilbagegang. 
Det oprindelige areal, som disse skove  
dækkede, var 620.314 km2. Men nu er kun 
93.047 km2 (15 %) tilbage. Dette gør hot-
spottet til et af de mest fragmenterede 
hotspots i verden. Med nedgangen i vege- 
tation er der begrænsede levesteder for  
regionens dyreliv, som derfor også oplever 
en massiv tilbagegang. 

En sammenligning mellem de afrikanske 
regioner viser, at den største reduktion i  
pattedyrsarter er sket i Vestafrika. Et studie 
fra 2010 viser, at udbredelsen af pattedyr 

i Vestafrika er reduceret med 80 %. Det 
gælder især de arter, der hører til på savan- 
nen som Giraf (Giraffa camelopardalis), Løve 
(Panthera leo) og Afrikansk Vildhund (Lycaon 
pictus). Derudover er det også værd at be-
mærke, at ud af de i alt 18 økoregioner i 
Vestafrika findes fem på top-20 listen over 
økoregioner med det højeste procentvise 
tab af habitater.

Af de mange potentielle trusler, som på- 
virker eksistensen af De Guineanske Skove 
og områdets fauna, kan nævnes afskovning, 
minedrift, omdannelse af jord til landbrug 
og jagt på områdets dyreliv. 

ØDELÆGGELSE AF LEVESTEDER

De to mest udbredte årsager til fragmen- 
teringen i De Guineanske Skove er afskov-
ning og jordomlægning. De to går ofte hånd 
i hånd. Afskovning foregår over hele kloden, 
hvilket også ses tydeligt i det vestafrikanske 
hotspot, hvor den oprindelige vegetation er 
reduceret med 527.267 km2 (85 %). 
Et globalt afskovningsstudie med et obser-
veringssted i Elfenbenskysten, og altså i det 
vestafrikanske hotspot, viste, at den årlige 
afskovningsrate her var 1,1-2,9 %. 

Den primære årsag til afskovning i Vest-
afrika er tømmerhugst. De direkte effekter 
af tømmerhugst er blandt andet reduceret 

 Forsvundet areal af hotspot
 Tilbageværende areal af hotspot

Tilbagegangen i areal

	Areal i det sydvestlige Ghana, hvor der tidligere var regnskov. Der er blevet ryddet for at gøre plads til (endnu) en gummiplantage.
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af jorden, efter tømmerfirmaet var flyttet 
videre til næste hugstområde.

SKOVHUGSTENS DOMINO-EFFEKT

Med tømmerhugst følger også indirekte ef- 
fekter som f.eks. minedrift og skovrydning. 
Men også illegale aktiviteter som bushmeat- 
jagt på områdets fauna og jordomlægning 
til bebyggelse, landbrug og brændsel er ofte 
en konsekvens af tømmerhugst. Ovenfor-
nævnte studie i Congo viste en stigning i  
udbuddet af bushmeat på 64 % i løbet af de 
samme 6 år. Grunden bag stigningen er to- 
delt. På den ene side ændredes jagtmetod- 
erne, da tømmerarbejderne nu havde råd 
til at købe skydevåben og dermed nemmere 

kunne supplere deres indtægter. På den  
anden side etableredes et marked for 
bushmeat efter områdets høje befolknings- 
tilvækst. 

Bushmeat-jagt menes at være den vigtig- 
ste indirekte effekt af tømmerhugst. Denne  
jagt kan have vidtrækkende konsekven- 
ser, da skovenes dyr opfylder vigtige funk- 
tioner i deres omgivelser. Nogle plante- 
ædere holder bestemte plantearter nede, 
så andre plantearter kan komme til, mens  
andre planteædere er vigtige for frøspred- 
ningen. Skovens rovdyr påvirker den  
samlede artsdiversitet ved at holde be-
standen af mindre rovdyr (meso-prædator-
er) og dominerende planteædere nede. 

Dyrene spiller altså en vigtig rolle for skov- 
ens struktur og sammensætning. I værste 
fald kan ukontrolleret bushmeat-jagt føre 
til ”tomme skove” – altså skove hvor fauna- 
en er væk som følge af ”økologisk uddøen”.

Fra et socialt perspektiv er tømmerhugst 
gavnligt for lokalsamfundene, da de oplever 
en udvikling af lokaløkonomien og forret- 
ningsmuligheder, samt forbedret infrastruk- 
tur i form af f.eks. elektricitet og hospitaler. 
Tømmerhugst, hvis forvaltet ordentligt, kan 
bidrage positivt til beskyttelse af områder 
og bevarelsen af dyrearter. Et studie har vist, 
at visse arter af dykkerantiloper reagerede 
positivt overfor forstyrrelser, og at deres 
tilstedeværelse var højere i områder med 
tømmerhugst. 

ILLEGAL JAGT  
UDTØMMER POPULATIONERNE

Overordnet set er der to forskellige grunde 
til ulovlig jagt på det vestafrikanske dyre- 
liv. Mindre pattedyrarter som dykkeranti- 
loper og gnavere jages primært for deres 
ernæringsmæssige værdi som føde, mens 
større pattedyr som elefanter, bøfler og rov- 
dyr jages på grund af den økonomiske vær- 
di af deres kropsdele, prestigen ved trofæet 
og deres anvendelse i traditionel medicin. 
Bushmeat-jagt og handlen med denne har 
en stigende påvirkning på nedgangen i 
mange afrikanske dyrearter.

I Vestafrika har kødet fra pattedyr altid spil- 
let en stor rolle i diæten. Et studie publiceret 
i 1990 viser, at 75 % af den ghanesiske be-
folkning jævnligt indtager bushmeat, mens  
et studie 17 år senere viser, at den samme 
procentdel af den liberiske befolkning får 

skovdække, samt ændret sammensætning 
og struktur af tilbageværende skov. Med 
tømmerhugst følger også anlæggelsen af  
nye veje til transport af tømmer. Dette med- 
fører ikke kun yderligere fragmentering af 
skoven, men også at der åbnes for tidligere 
ufremkommelige områder. Derudover følger 
uundgåeligt en immigration af arbejdere, 
arbejdssøgende og deres familier til egne, 
der tidligere var ubeboede eller kun blev be- 
nyttede af små samfund af indfødte folk. 

Et studie i Congo med formålet at undersøge 
konsekvenserne af åbningen af nye hugst- 
områder viste en befolkningsvækst på 69 % 
i de første 6 år, samt at disse nybyggere 
blev i området og fortsatte dyrkningen 

	Savanneskov i det nordlige Ghana.
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det meste af deres protein via bushmeat. 
Det er dog ikke kun pattedyr, men også 
invertebrater, reptiler, fugle og æg, der 
betragtes som en proteinkilde i Vestafrika. 
Der menes at være en forbindelse mellem 
bushmeat-jagt og manglen på alternative 
kilder til protein (“protein limitation hypothe- 
sis” - læs evt. artiklen af Brashares et al. 
2004 i Science, 306). 

Forbruget af bushmeat menes at stige med  
befolkningsvæksten i de vestafrikanske 
lande. Der er en stigende efterspørgsel på 
bushmeat - ikke kun på landet men også i  
byerne. Det medfører en kommercialisering 
af bushmeat-industrien. Kombinationen af 
en voksende befolkning og det stigende be- 

hov for protein, samt kommercialiseringen 
af industrien vil medføre et øget pres på 
de tilbageværende populationer. I Vest- 
afrika er arter som Konge Colobus (Colobus 
polykomos) og Almindelig Flodhest (Hippo-
potamus amphibius) registreret som truede 
på grund af jagten på bushmeat.

Jagten på større pattedyr har mere at gøre  
med prestige end føde. Et studie fra 2009  
viste, at jægere betragter større arter, 
f.eks. Skov Bøffel (Syncerus caffer nanus), 
som et mere imponerende bytte end mindre 
pattedyr. Denne legale jagt kan dog også 
spille en rolle i nedgangen af pattedyr i  
Afrika. Trofæjagt betragtes i flere afrikanske 
lande som en god indtægtskilde. Der er dog 

”Trofæjagt er desuden også blevet en drivende faktor 
for arters evolutionære udvikling. Da det som regel er de  
største og prægtigste individer, der jages, er det også  
netop de gener, der forsvinder fra genpuljen.”

 Violet turaco (Musophaga violacea) fra det nordlige Ghana.

 Vestafrikansk savanneelefant (Loxodonta cyclotis) fra Mole National Park i det 
 nordlige Ghana.
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negative aspekter af denne form for jagt. 
Løver er meget populære i trofæjagt, hvor  
hannerne, med deres imponerende manker, 
nyder den største agtelse blandt jagerne. 
Nedskydningen af hanner kan dog føre til 
en øget udskiftning i flokke og svække koa- 
litioner. Desuden reduceres en floks repro-
duktive succes, hver gang den dominerende 
han dræbes og en ny han træder til. En ny- 
tilkomnmen han vil nemlig dræbe de eksi- 
sterende unger i flokken for hurtigst muligt  
selv at kunne yngle med hunnerne. 

Trofæjagt er desuden også blevet en  
drivende faktor for arters evolutionære 
udvikling. Da det som regel er de største 
og prægtigste individer, der jages, er det 
også netop de gener, der forsvinder fra gen- 
puljen. Dette er observeret hos elefanter 

(Loxodonta africanus), hvor krybskytteri har
ført til, at der er færre individer med stød- 
tænder. Årsagen hertil er, at krybskytterne 
går efter de individer med de største stød- 
tænder. Dette høje selektionstryk har ført til, 
at flere elefanter ikke udvikler stødtænder.  
Derudover kan jagt på reproduktive hunner 
føre til færre avlsmodne kandidater og der- 
med en nedsat reproduktion. Selv uden 
trofæjagten påvirkes populationen af rovdyr  
negativt som følge af jagt på dyr længere 
nede i fødekæden, da byttedyrspuljen her- 
ved reduceres. Netop dette menes at være 
tilfældet for løver, den Afrikanske Guldkat 
(Caracal aurata), Gepard (Acinonyx jubatus) 
og Leopard (Panthera pardus).

Sidst, men ikke mindst, jages de større 
pattedyr også, hvis de betragtes som skade- 

dyr. Elefanter betragtes af landmænd som  
et skadedyr, da de vælter hegn og græsser  
i markerne. Også løven og leoparden får 
dette stempel, når de undertiden nedlæg-
ger landmændenes kvæg ofte som konse- 
kvens af mangel på naturlige byttedyr.

STIGENDE  
BEFOLKNINGSVÆKST OG FATTIGDOM

Det vestafrikanske dyreliv står overfor end- 
nu en trussel, som vil få større betydning 
i fremtiden. Nemlig den stigende befolk-
ningsvækst i Afrika. Med den eksisterende 
årlige rate i befolkningsvæksten forventes 
den vestafrikanske befolkning at være steg- 
et til det dobbelt i 2025. FN forventer f.eks.  
en stigning i den ghanesiske befolkning fra  
24,4 millioner (i 2008) til 32,3 millioner  

(i 2025). Konsekvenserne vil være krav om  
mere jord og flere ressourcer, som vil lægge  
et yderligere pres på den tilbageværende 
natur. Også den tættere kontakt mellem 
mennesker og naturen vil føre til mere for- 
ringelse og flere tab af naturlige levesteder,  
samt yderligere isolering af beskyttede 
områder.

Størstedelen af befolkningen i Vestafrika 
lever under FN’s fattigdomsgrænse ($1,25 
per dag). Af de vestafrikanske lande har 
Mauritaniens befolkning den laveste andel 
under denne grænse (21,2 %), mens Liberia  
har den højeste procentdel (83,7 %). Denne  
fattigdom forventes at forværres med den 
stigende befolkningstilvækst. Da hoved- 
parten af den afrikanske befolkning er be- 
skæftiget indenfor landbrugssektoren, vil 

	Beboelse i det sydlige Ghana
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den øgede befolkning medføre et større be- 
hov for landbrugsjord. Det kan medføre øget 
afskovning til jordomlæggelse til landbrugs- 
jord, beboelse og brændsel, samt overud- 
nyttelse og forurening af natur- og vand- 
ressourcer. Derudover er der en risiko for en 
øget immigration væk fra kystområderne og 
ind i landet, da de stigende globale tempe- 
raturer frygtes at medføre en udtørring af de 
vestafrikanske kystområder. De reducerede 
muligheder for fiskeri vil tvinge en stor del 
af befolkningen væk fra kysterne og ind i 
landet, og man må forvente et yderligere 
pres på naturområderne inde i landet.

MANGLENDE PRIORITERING  
AF BESKYTTEDE OMRÅDER

Der er tilsyneladende mindre fokus på  
- og investering i - beskyttede områder i 
det vestlige Afrika sammenlignet med det 
østlige og sydlige Afrika. En sammenligning 
af antallet af beskyttede områder i Afrika 
viser, at Vestafrika er den region med det 
laveste antal beskyttede områder.  
Det totale antal beskyttede områder med 
en IUCN-kategori i Vestafrika er 120, mens 
antallet i det østlige og sydlige Afrika er  
henholdsvis 283 og 444 beskyttede om-
råder. Ifølge FN’s liste over beskyttede 
områder fra 2003 er 14,6 % af landover-
fladen af det østlige og sydlige Afrika be-

skyttet fra kommerciel udnyttelse, mens 
kun 8,7 % af det vestlige og centrale 
Afrika er beskyttet. 

Beskyttede områder betragtes som den 
vigtigste og mest udbredte metode til at 
sikre bevarelsen af unikke, sensitive og 
vigtige habitater og arter. Denne betragt- 
ning er dog baseret på forvaltningsproc-
esser og ikke på faktiske økologiske resul- 
tater, f.eks. at udbredelsen af arter ikke 
reduceres. En undersøgelse fra 2010 viser 
en nedgang på 60 % i udbredelsen af popu- 
lationer indenfor beskyttede områder i  
Afrika. Artsudbredelsen er faldet med 80 %  
i Vestafrika og 50 % i Østafrika, mens den 
er stabil eller endda stigende i det sydlige 
Afrika. Ifølge forskerne bag denne under-
søgelse er det indikation på, at beskyttede  
områder i det sydlige Afrika generelt er 
bedre finansieret og dermed bedre bekyt-
tede og mere effektive end i de andre 
afrikanske regioner.

Der er et tydeligt behov for mere fokus på 
bevarelsen af arter og habitater i Vestafrika,  
hvis den nuværende tilstand skal vendes 
til en positiv udvikling. Hvis dette skal 
lykkes, er det nødvendigt med en koordin-
eret og tværfaglig indsats både inden for 
regionen og med hjælp fra det interna-
tionale samfund.

”Ifølge FN’s liste over beskyttede områder fra 2003 er 14,6 % af landoverfladen af det østlige og sydlige 
Afrika beskyttet fra kommerciel udnyttelse, mens kun 8,7 % af det vestlige og centrale Afrika er beskyttet. 

	Lokal fisker
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Kaplandets  
Floraprovins 
- hvor biodiversiteten blomstrer

Tekst: Kathrine Skeie

BIODIVERSITES- 
HOTSPOTS

#3
 

Hvor finder man flest plantearter på eet sted?  
I en tropisk regnskov, ikke sandt?!  

Hvis det også var det, du gik og troede, så læs med her! 
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Alt imens mennesker overalt på kloden bekymrer 
sig om den globale økonomiske krise, så befinder selve 
livet sig netop nu i en krise, hvis potentielle konsekvenser  
strækker sig langt ud over det perspektiv, der omfattes af  
menneskets historie. Den udviklede verdens overforbrug 
og den ekstreme fattigdom, der præger udviklingslandene, 
er primære drivkræfter i de processer, der dag for dag, 
time for time, ødelægger naturen og udsletter arter. Og 
hvor makroøkonomiske tendenser måske kan vendes, så 
er ”uddød” for altid. 

At individuelle arter uddør er en naturlig del af livets gang 
på Jorden, men, som følge af menneskelig aktivitet, er raten, 
hvormed det sker, i dag accelereret tusindfold eller mere. 

Denne type ”masse-udryddelse” af arter har kun fundet 
sted fem gange i hele Jordens 4,6 milliarder lange historie  
– den sidste gang, det skete, var sidste gang, dinosaurerne 
gik på jorden.  

”En af definitionerne på et Biologisk Hotspot er, 
at området er alvorligt ødelæggelsestruet...”

Biologiske Hotspots

Begrebet ”Biologiske Hotspots” (Eng. 
Biodiversity Hotspots) blev udviklet  
af den britiske økolog; Norman Myers 
(f. 1934). Myers introducerede koncep- 
tet i to artikler i The Environmentalist 
i 1988 og 1990, og i 2000 fulgte en 
yderligere analyse og revision af  
konceptet i Conservation International af 
Myers m.fl.. 

Selvom Biologiske Hotspots er hjemsted 
for et usædvanligt højt antal endemiske 
arter, så dækker områderne tilsammen 
blot 2,3 % af Jordens samlede landover- 
flade. 

En af definitionerne på et Biologisk 
Hotspot er, at området er alvorligt øde- 
læggelsestruet, samt at det allerede har  
mistet mindst 70 % af sin naturlige 
vegetation. Over 50 % af alle verdens 
plantearter og 42 % af alle verdens 
landlevende hvirveldyr (vertebrater) 
er endemiske i verdens i alt 34 Biolog- 
iske Hotspots, dvs. de findes ikke 
naturligt nogen andre steder på jorden. 

I en verden, hvor de ressourcer, vi har til rådighed til 
naturbevarelse, er notorisk utilstrækkelige, er det værdi- 
fuldt at være i stand til at identificere de områder, hvor 
vi kan ”få mest naturbevarelse for pengene”. Biologiske 
Hotspots er et forsøg på at besvare spørgsmålet: ”Når vi 
har indset, at biodiversiteten forsvinder, og at vi umuligt 
kan redde alt, hvor sætter vi så ind først?” 

I de foregående udgaver af Habitat har vi taget dig med 
til Sundaland Hotspottet i Indonesien og til Madagascars 
økoregion i det Indiske Ocean. I dette nummer bliver vi 
ved det afrikanske kontinent, der huser i alt otte Biologiske 
Hotspots. Hele tre af disse findes i Sydafrika; Kaplandets 
Floraprovins, Karoo med sukkelenter og Maputaland-Pondo-
land-Albany, og denne gang besøger vi Kaplandet Flora-
provins – stedet med den højeste planteartstæthed i 
verden!  

	Protea compressa - Foto: C.E. Timothy Paine
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FLORARIGET PÅ SPIDSEN

Kaplandets floraprovins, der har et samlet areal på 
78.555 km2 (lidt mindre end to gange Danmarks areal), 
er et af verdens mest fascinerende økosystemer – et epi-
center for diversitet og endemisme. I dele af provinsen er  
planteartstætheden per områdeenhed så høj, at den over- 
går selv verdens tropiske regnskove. 69 % af provinsens 
plantearter er endemiske, og ikke færre end 20 % af alle 
de plantearter, der findes på det afrikanske kontinent, 
findes her. Desværre har Kaplandets Floraprovins også 
den højeste koncentration af truede plantearter i verden. 

Kaplandets Floraprovins er tilhørende i Sydafrika og udgør  
det afrikanske kontinents sydligste spids. Det er det ene- 
ste hotspot i verden, der omfatter ikke alene en hel flora-
provins (phytochorion), Kaplandets Floraprovins, men en 
hel floraregion, Kapregionen, og et helt florarige, Capensis. 

Nye plante- og dyrearter opdages hele tiden i floraprovin- 
sen, og udover den enestående plantediversitet, er Kap- 
landets Floraprovins også hjemsted for et stort antal dyre- 
arter, hvoraf mange ligeledes er endemiske. Den høje 
artsdiversitet er et resultat af en ekstensiv og yderst kom- 
pleks sammensætning af habitattyper, der er et resultat 
af den varierede sammensætning af topografiske, jord-
bunds- og lokalklimatiske forhold. Variationen i områdets 
vilde bjergegne, frugtbare lavland, semi-tørre kratskov og  
kystnære klitlandskaber kombineret med et klima, der  
overordnet set har været relativt stabilt, har skabt nær- 
ideelle forhold for artsudvikling i de mange mikro-habitater. 
Den relative klimatiske stabilitet skal dog ikke forveksles 
med uforanderlighed. Hele området har engang været 
dækket af frodig, tropisk regnskov. Men klimaforandringer  
for omkring 15 millioner år siden fik skovene til at trække 
sig tilbage, træerne blev erstattet af brændbare  

Verdens Florariger

Det var botanikeren, Ronald Good, 
der første gang afgrænsede verdens  
i alt 6 kontinentale florariger; Holarktis, 
Palæotropis, Neotropis, Australis, 
Antarktis og Capensis. Herudover 
anerkendes i dag eet oceanisk flora-
rige, det Oceaniske Florarige. Good 
inddelte rigerne i 37 mindre enheder, 
som han kaldte floraprovinser. I 1986 
udgav Armen Takhtajan ”Floristic 
Regions of the World”, hvori han  
reviderede Goods klassificering. Armen 
bibeholdt Goods 6 florariger, men 
inddelte rigerne i 35 floraregioner og 
152 floraprovinser, og det er Armens 
klassificering, der i dag er den aner-
kendte standard på området, god-
kendt af bl.a. the International Work-
ing Group on Taxonomic Databases. 

For Kaplandets Floraprovins gælder 
følgende: 

Florarige: Capensis
Floraregion: Kapregionen
Floraprovins: Kaplandets Floraprovins. 

Til sammenligning er f.eks. Florariget 
Palæotropolis, der omfatter ”verdens 
gamle troper”, dvs. Afrika syd for 
Sahara minus sydspidsen samt Indien 
og Oceanien, inddelt i 13 floraregioner 
og ikke mindre end 52 floraprovinser. 

	Bontebok - Foto: Blake Matheson Paine 	Sydafrikas nationalblomst, Kongeprotea
 Foto: Randi Hausken
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sclerophyllous planter, og periodiske brænde blev en inte- 
greret del af økosystemets udvikling og overlevelse. I dag  
er træer yderst sjældne i provinsens velbevarede habitater, 
og egentlig skov dækker mindre end 4.000 km2.

KONGEN AF  
FLORARIGET

Mere end 13.000 plante- 
arter forekommer i Kapland- 
ets Floraprovins. Fra et 
evolutionært perspektiv af-
spejles områdets vigtighed 
i det faktum, at hotspottet 
huser ikke mindre end 193 
endemiske planteslægter  
og seks endemiske plante-
familier. Kun Madagascar 
og Ny Caledonien kan måle  
sig med Kaplandets Flora-
provins, hvad endemisme 
på familieniveau angår. 

Blandt planterne tiltrækker 
protea’erne sig særlig op-
mærksomhed, da de forekommer i mange spektakulære 
former og farver (i familien Proteaceae forekommer om-
kring 80 slægter og 1.600 arter). Særligt kendte er Syd- 
afrikas nationalblomst, Kongeproteaen (Protea cynaroides) 
den ekstremt sjældne og udryddelsestruede Marskrose 
(Orothamnus zeyheri) og det ligeledes truede Sølvtræ 
(Leucadendron argenteum). Rød disa (Disa uniflora) er en 
spektakulær, rød orkide, der forekommer i Western  
Cape provinsen. 

FAUNA – NUMMER TRE I VERDEN

Udover den spektakulære plantediversitet er Kaplandets  
Floraprovins også hjemsted for et meget stort antal dyre- 
arter, herunder 560 “højere” (kæbebærende) hvirveldyr. 
Hvis man sammenligner verdens 34 biologiske hotspots, 

ligger Kaplandets Floraprovins på tredjepladsen (næst- 
efter Eastern Arc Bjergene i Tanzania og Ny Caledonien), 
hvad vertebrat-mangfoldighed per områdeenhed af den 
oprindelige vegetation angår. Kaphalvøen alene huser ikke  

mindre end 111 endemiske vertebrater. 

Forud for den europæiske kolonisering af  
Sydafrika levede der mange store pattedyr  
på græssletterne i Kaplandets Floraprovins,  
heriblandt Eland (Tragelaphus oryx), Kaffer-
bøffel (Syncerus caffer), Løve (Panthera leo),
Sort næsehorn (Diceros bicornis), Savanne-
elefant (Loxodonta africana), Bjergzebra 
(Equus zebra) og Flodhest (Hippopotamus 
amphibius). Storvildtjagt samt udbredelse 
og effektivisering af landbruget under  
kolonitiden var imidlertid årsag til den 
totale udryddelse af mindst to endemiske 
pattedyrsarter; Blåbukken (Hippotragus 
leucophaeus) og Quaggaen (Equus quagga). 
Og i dag er også de fleste af de andre 
førnævnte store pattedyr helt eller delvist 
forsvundet fra området. 

Det betyder dog ikke, at der er mangel på dyreliv i området.  
Mindst 90 pattedyrsarter, hvoraf de 4 er endemiske, fore- 
kommer stadig i hotspottet, og området er ligefrem kendt  
for sin mangfoldighed af mindre pattedyrsarter, bl.a. de  
truede, endemiske Guldmuldvarpe (Chrysochloridae spp.). 
Et af områdets måske smukkeste større pattedyr er Bonte- 
boken (Damaliscus dorcas dorcas), en iøjnefaldende antilope, 
der befandt sig på randen af udryddelse indtil en lille 
gruppe naturbevarelsesfolk i midten af 1800-tallet gjorde 
en ihærdig indsats for at sikre dens overlevelse.  
I dag findes der omkring 2.000 individer, og artens frem-
tidsudsigter regnes for at være gode.

DE BEVINGEDE BESTØVERE

Omkring 320 fuglearter, hvoraf seks er endemiske, fore-
kommer regelmæssigt i Kaplandets Floraprovins. På trods 

Økoregioner

WWF inddeler Kapegionen i tre  
økoregioner: Lavlands-fynbos og 
renosterveld, højlands-fynbos og  
renosterveld, og Albany thickets,  
der domineres af sukkulenter.  
Fynbos-vegetation er dominerende 
og dækker omkring 80 % af regio-
nen. Fynbos betyder ”fin busk” på 
afrikaans, og renosterveld betyder 
”næsehorns-kratskov” med refer-
ence til det sorte næsehorn (Diceros 
bicornis), der engang var almindeligt 
på disse kanter, men som i dag er 
udryddet i området. 

	Protea subvestita - Foto: Sericea
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af den relativt begrænsede mangfoldighed, der skyldes 
vegetationens begrænsede strukturelle variation og et 
begrænset udbud af fødeemner, betragtes området af 
Birdlife International som et endemisk fuglehabitat af høj 
prioritet. Blandt de endemiske arter er Kapsukkerfuglen 
(Promerops cafer) og den Orange-brystetede Solfugl 
(Anthobaphes violacea), begge smukke og farvestrålende 
fugle, der spiller en central rolle i bestøvningen af mange 
fynbos-planter.  

NATURBEVARELSE I KAPLANDETS FLORAPROVINS

Ifølge IUCN huser Kaplandets Floraprovins den højeste 
koncentration af truede plantearter i verden. Af de over 
13.000 plantearter, der findes her, forekommer 1.406 
arter på IUCN’s rødliste over truede planter, 300 arter 
befinder sig på randen af udryddelse, og 29 arter er 
allerede uddøde i den vilde natur. 

Den største trussel imod den biologiske mangfoldighed i 
Kaplandets Floraprovins udgøres af invasive plantearter 
efterfulgt af landbrug, herunder plantagedyrkning af 

Rooibos (Aspalathus linearis) og Honningbusk (Cyclopia 
spp.), te, dekorationsblomster og vin. Hertil kommer 
byudvidelse og urbanisering, navnlig i området omkring 
Cape Town. 

Lokale såvel som internationale naturbe- 
varende organisationer er engagerede 
i arbejdet med at bevare den biologiske  
mangfoldighed i Kaplandets Floraprovins,  
og i 2004 gav UNESCO Verdensarvsstatus 
til otte beskyttede områder i regionen, 
herunder Kirstenbosch Botaniske Have 
og Taffelbjerget ved Cape Town. En af 
forhåbningerne er, at verdensarvstitlen 
vil være med til at øge interessen for 
bæredygtig naturturisme i regionen og 
derigennem fremme en udvikling, der 
tager hånd om det enestående plante- 
og dyreliv i Kaplandet.

Invasive arter

I årtier har mennesker introduceret træer og buske fra andre  
habitater af middelhavstypen, særlig det sydlige Australien,  
Middelhavsområdet og Californien, som supplement til de få 
naturligt forekommende træsorter i Kaplandets Floraprovins. 

De introducerede arter har invaderet 70 % af bjerg- og lavlands-
fynbos vegetationen, hvilket har forrykket frekvensen af naturligt 
forekommende brande og begrænset produktionen af vand fra 
bjergene med det resultat, at naturligt forekommende plantearter 
forsvinder støt. 

En tredjedel af Kaplandets Floraprovins er transformeret som følge 
af landbrug, urbanisering og invasive plantearter, og blot 20 % af 
provinsen består i dag i sin oprindelige, uforstyrrede tilstand.

LÆS MERE HER:
CAPE NATURE:  
WWW.CAPENATURE.CO.ZA
CAPE NATURE STATE OF BIODIVERSITY REPORT NOVEMBER 2012
CONSERVATION INTERNATIONAL: 
WWW.CONSERVATION.ORG  
CRITICAL ECOSYSTEM PARTNERSHIP FUND (CEPF): 
WWW.CEPF.NET

http://www.capenature.co.za
http://www.conservation.org  
http://www.cepf.net
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	Kapsukkerfuglen er en endemisk art for 
  Floraprovins – Foto: Blake Matheson
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Moskusoksen 
 (Ovibos moschatus) er 

naturligt forekommende 
i Nord-amerika og 

 Østgrønland,  
men er også udsat flere  

steder i det øvrige  
Grønland, samt i Alaska, 
Norge/Sverige, Rusland 

og Svalbard  
(se kort 1).

	Moskusokser i Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord) i Vestgrønland. Den nu store bestand i området 
 på ca. 10000 individer stammer oprindeligt fra blot 27 individer, der blev udsat her fra Østgrønland 
 i begyndelsen af 1960'erne. Foto: Elmer Topp-Jørgensen
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ISBJØRN – HVALROS – NARHVAL - MOSKUSOKSE – RENSDYR

Tekst: Elmer Topp-Jørgensen

THE BIG FIVE I ARKTIS

ANDEN DEL : MOSKUSOKSE

ARKTIS
#2

 

Moskusokser vejer ca. 340 kg (tyr), ca. 250 kg (ko), men med lavere vægt om vinteren hvor fødeudbuddet  
i form af pil og forskellige græsarter er begrænset. Moskusokser er kendt for at have verdens varmeste pels.  

Pelsen består af to typer hår; yderst er der lange dækhår og inderst en effektivt isolerende underuld,  
som er 8 gange varmere end fåreuld. 

Moskusoksen kan uden problemer klare tre dages snestorm i - 40oC. Den vender bagenden, hvor de tykkeste 
og længste dækhår sidder, op mod vinden og står i læ til det stilner af. Om sommeren skifter moskusoksen  

uld-laget ud og lange totter ses hænge i vegetationen eller på gnubbe-sten. 
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MOSKUSOKSEFORVALTNING I GRØNLAND

Både hanner og hunner har horn, og de fortsætter med at vokse til dyret er ca. 6 år 
gammelt. Hornene bruges som våben til at forsvare sig mod rovdyr og til slåskamp 
med andre hanner i parringstiden i august-september.

Moskusoksens kalveproduktion varierer betydeligt, afhængig af klima og fødemuligheder. 
Under gode græsningsforhold kan moskusokser få kalve allerede fra 2 års alderen og 
kan føde kalve hvert år. Men under almindelige græsningsforhold er det sædvanlige, 
at moskusokser får kalve fra 3-4 års alderen og kun hvert andet år. En moskusokse er 
drægtig i 8-9 måneder og føder én kalv. Kalvene fødes i perioden april-juni.

Moskusokser lever ofte i mindre flokke fra få dyr til over 30. De bruger deres brede klove 
til at skrabe sne til side for at få adgang til den sparsomme vinterføde, og de kan der- 
for være sårbare over for overisning. De forsvarer sig mod rovdyr (primært polar ulve) 
ved at danne front mod angriberne og beskytte kalvene. Det er en taktik, der ikke er  
særlig bevendt overfor menneskets riffeljagt, hvorfor den er et bytte, hvis blot man kan 
finde den.

Moskusoksen jages for dens kød, som lokalt sælges for omkring 70 kr pr kg, og dens uld  
laves visse steder til garn, som sælges for priser på omkring 600 kr for 100 gram.

JAGTTIDER OG SÅRBARE PERIODER

Vinter-/forårsperioden er afgørende for dyrets overlevelse, hovedsageligt fordi der er såvel 
mindre som mindre tilgængelig føde. Fred og ro fra forstyrrelser i vinter-/forårsperioden 
(fra 1. jan. og frem til sommeren) resulterer i minimalt energiforbrug (daglig bevægelser),  
samt maximal tid til at spise og fordøje. Forstyrrelse som for eksempel jagt fra snescoot- 

 Kort 1. Udbredelse af moskusoksen i Arktis. Cirkel markeringer er isolerede bestande 
 og trekanter er udsatte dyr. Kilde: CAFF 2001.
 Diagram 1. Forsimplet vækstkurve for udsatte moskusoksebestande i Grønland. Baseret 
 på data fra Naturinstituttets rådgivning til Grønlands Hjemmestyre og Selvstyre.
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”MOSKUSOKSER LEVER OFTE I MINDRE FLOKKE FRA 
FÅ DYR TIL OVER 30. DE BRUGER DERES BREDE KLOVE  

TIL AT SKRABE SNE TIL SIDE FOR AT FÅ ADGANG  
TIL DEN SPARSOMME VINTERFØDE, OG DE KAN  

DERFOR VÆRE SÅRBARE OVER FOR OVERISNING.”

 Moskusokse - Foto: Elmer Topp-Jørgensen
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”BESTANDSSTØRRELSER OG TÆTHED VARIERER 
MEGET AFHÆNGIG AF FØDEGRUNDLAG OG KLIMA...”

ere øger energiforbrug (flugt), mens indtag og optag reduceres. Dette kan påvirke dyr- 
enes kondition og reproduktion negativt.

Normalt fraråder Grønlands Naturinstitut derfor vinterjagt og forårsjagt på moskusokser.  
Der er dog enkelte undtagelser, hvor man ønsker at reducere bestanden, eller hvor jagt- 
en påvirker dyrene minimalt på grund af lille aktivitet (trofæjagt udøvet af få personer 
i stort område, eller jagt uden brug af snescooter i begrænset område).

HVOR FINDES DER MOSKUSOKSER I GRØNLAND 

Naturlig udbredelse i 
Grønland (rød farve på 
kort 2)
Moskusokser findes i en  
oprindelig bestand i  
Nordøstgrønland fra det 
nordligste Østgrønland til 
Scoresbysundfjorden.  
I bunden af fjordsystemet  
og nord herfor har der 
længe været kendte 
moskusokse bestande 
(dette ses ikke af kort 2), 
og de senere år er der 
observeret dyr syd for 
Scoresbysundfjorden. 

Udsatte bestande (blå farve på kort 2)
I Vestgrønland blev 27 dyr fra Østgrønland udsat i Kangerlussuaq området (Søndre 
Strømfjord) i begyndelsen af 1960’erne. Fra denne bestand flyttede man i 1980’erne 
og 1990’erne dyr til Qaanaaq (Thule), Sigguk (Svartenhuk Halvø), Naternaq (Lersletten)  
og i Ivittuut (Grønnedal). Alle udsatte moskusokser i Vestgrønland stammer altså fra  
de 27 dyr, der oprindeligt blev indfanget i Østgrønland og udsat ved Kangerlussuaq. 

ANTAL OG FORDELINGEN AF MOSKUSOKSER I GRØNLAND
Grønlands Naturinstitut (som rådgiver Grønlands Selvstyre omkring vildtforvaltning) 
antager, at der nu er mellem ca. 19.000 og 27.000 moskusokser i hele Grønland, fordelt  
på flere delbestande. Bestandsstørrelser og tæthed varierer meget afhængig af føde- 
grundlag og klima. Generelt er der begrænset viden om de fleste bestande, men den store 
bestand omkring Kangerlussuaq og bestanden omkring Ivituut overvåges regelmæssigt. 

Herunder gennemgås de enkelte delbestande, med seneste viden om bestandenes 
størrelser og information om udsætningsår for de udsatte bestande (Diagram 1, "s. 30").

Nordøstgrønland: 
Den eneste naturligt forekommende moskusokse bestand i Grønland. Viden om denne 
bestand er begrænset, da den er spredt udover et stort og svært tilgængeligt område 
fra Scoresbysundfjorden i syd til det nordligste Grønland. Moskusoksen forekommer 
hyppigst i frodige lavlandsområder og har således flere kerneområder i området, der 
næsten er identisk med Nationalparken i Nord- og Østgrønland (se Kort 3). Bestanden 
vurderes at indeholde ca. 9.000-13.000 dyr.

 Kort 2. Udbredelse af moskusokser i Grønland. Røde områder er naturlig forekomst, mens
 blå områder er udsatte bestande. Kilde: Wikimedia
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Kangerlussuaq: 
Kangerlussuaq-området understøtter ca. 10.000 moskusokser, med helt op til 20-30 
individer/km2 i kerneområderne. Naturinstituttet mener, at områdets føderessourcer kun 
kan understøtte omkring 5.200 dyr, og Selvstyret ønsker derfor at reducere bestanden. 
Dyrene har bredt sig til Sisimiut området mod nord-vest (hvor en stor bestand har 
etableret sig) og mod syd til Nuukfjorden. Mod syd er bestanden dog endnu lille, og der  
er ikke set dyr i forbindelse med rensdyr tællinger. Enkelte observationer rapporteres 
dog jævnligt, og i 2012 sås en flok på 18 dyr i bunden af Godthåbsfjorden nær Nuuk.

Inglefield Land: 
Historisk var der naturlige bestande af både rensdyr (Rangifer tarandus) og moskusokser 
i Inglefield Land i Nordvestgrønland. Man antager, at moskusokserne forsvandt fra om-
rådet omkring 1860. Den nuværende bestand stammer fra 14 moskusokser, der i 1986 
blev udsat i Rensselaer Bugt. I 1999 blev denne bestand vurderet til ca. 270 dyr med 
en årlig rekruttering på 30 kalve. 

Kap Atholl: 
Bestanden stammer fra syv moskusokser, der blev udsat i 1986. I 1997 blev der set 47 dyr  
og tilsvarende i 2010. Områdets størrelse og fødeudbud betyder, at man ikke forventer,  
at bestanden vil vokse yderligere. I denne bestand er det konstateret, at hovene på 
nogle dyr kan vokse uhensigtsmæssigt meget, og Grønlands Selvstyre (daværende Hjem- 
mestyre) har tidligere sendt jagtbetjente til området for at bortskyde dyr med forvoks- 
ede klove. De voksne dyr havde klove på mellem 25 og 49 cm, hvor normalen er ca. 16 cm. 
En af de fem moskus køer, der blev udsat i området, havde forvoksede klove, og man 
mener, at det er forklaringen på den store andel af klov-misdannelser i bestanden.

Svartenhuk Halvø: 
Bestanden stammer fra 31 moskusokser, der blev  
udsat her i 1991. I 2002 blev der set 193 dyr.

Naternaq: 
Bestanden stammer fra 31 moskusokser, der 
blev udsat her i 1993. I 2004 blev der set 112 dyr. 

Ivittuut: 
Bestanden stammer fra 15 moskusokser, der 
blev udsat her i 1987. I efteråret 2009 blev 
der ved en minimumstælling observeret ca. 
900 dyr. Naturinstituttet anbefaler en tæthed 
på 1 dyr/km2 for at undgå overgræsning,
hvilket betyder, at bestanden bør reduceres  
til 400-500 dyr. 

UDSÆTNINGER, DRIVNING OG ØKONOMI

Moskusoksen trives rigtig godt flere af de steder,  
den er udsat i Vestgrønland, og der vil med stor sandsynlighed ske overgræsning, med- 
mindre man overvåger de udsatte bestande og holder antallet af okser på et bæredyg- 
tigt niveau i forhold til fødegrundlaget. Dette er særligt vigtigt i arktiske egne, fordi 
overgræsning kan ødelægge et område mange år frem i tiden.

Der har de senere år været ønske om at reducere bestanden i Kangerlussuaq området, 
men trods åben kvotejagt (dvs ingen begrænsning på hvor mange dyr man må ned- 

 Kort 3. Kerneområder for moskusokse
  i Nordøstgrønland (Kilde: Nunagis.gl). 
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 Kort 4. Kort over moskusokse forvaltningsområder i Grønland. Her udstedes årligt kvoter 
 til jagt for både fritidsjægere og erhvervsfangere. Kilde: Nunagis.gl.
	Drivning af moskusokser til fangst ved hjælp af hundeslæde. Foto: Elmer Topp-Jørgensen 

 Moskusokse-jægere foran deres snescooter og hytte. Foto: Elmer Topp-Jørgensen 
	Der er lavet forsøg med at drive moskusokser sammen i en større indhegning for at gøre
 fangsten mere effektiv. Foto: Elmer Topp-Jørgensen 



UDGAVE 6 / DEC 201235 Habitat

lægge i jagtperioden) i flere år er dette ikke lykkedes. Det skyldes sandsynligvis, 1) at  
det er svært for erhvervsfangere og fritidsjægere at nå dyr langt fra kysten under som- 
merjagten, 2) at vinterjagten (der er forbeholdt erhvervsfangere) foregår i et begrænset  
område syd for Kangerlussuaq og tillige er begrænset af indhandlingskapaciteten for 
slagteriet i Kangerlussuaq, der kun kan håndtere ca. 30 dyr per dag.

Det har været foreslået, at man, som visse stede i Canada, skulle anvende mobile slagte- 
enheder i områder, hvor der lever mange moskusokser og meget få mennesker. I 2007  
gennemførte Grønlands Hjemmestyre i samarbejde med Grønlands Fisker og Fanger-
forening (KNAPK) et drivningsforsøg, der skulle se på muligheden for at drive moskus- 
okser sammen i en større indhegning, med henblik på efterfølgende slagtning. Dette 
skulle effektivisere fangsten og bidrage til en reduktion af bestanden og et større øko- 
nomisk udbytte for fangerne af en bæredygtig fangst. Forsøget viste, at det var muligt  
at drive dyrene ind i indhegninger, men at der var behov for etablering af en kraftigere 
indhegning end den anvendte (tynde stålhegnspæle, med to horisontale snore og 
strimler af sort plastik). Der har ikke været interesse fra fangernes side i at videreud-
vikle konceptet. En af forklaringerne har lydt på, at Selvstyret ikke ville betale for den 
slitage deres snescootere udsættes for ifm. drivningen.

Udgifterne til flytningen har foreløbig beløbet sig til knapt 30.000 kr pr. dyr, fordelt på 
39 % til indfangning og transport, 36 % til mandskabets løn, forsikring og transport,  
18 % til udstyr, bedøvende medikamenter etc., og 6% til administration. Udsætningerne 
har således kostet i omegnen af 5,4 millioner nutidskroner. Fra en bestand på 10.000 
dyr (som ved Kangerlussuaq) kan der »høstes« ca. 200 tons kød årligt (hvis bestanden 
udnyttes optimalt). Moskusoksekød solgt lokalt er ca. 75 kr pr. kg, og kødet alene har 
dermed en værdi af 15 millioner kroner pr år, hvis alt kød kan afsættes til denne pris. 

JAGT, BÆREDYGTIGHED OG BESTANDSOVERVÅGNING

Tidligere iagttagelser fra Inglefield Land og undersøgelser i lignende nordlige områder 
har påvist, at ekstremt snefald eller nedisning stærkt påvirker dødeligheden og rekrut-
teringen af moskusokser og rensdyr. Disse forhold tilsiger,at en eventuel jagtkvote i- 
følge Naturinstituttet ikke bør være for høj, fordi et for stort jagttryk kombineret med 

nogle hårde vintre hurtigt kan 
medvirke til en bestands kol- 
laps eller uddøen.

Den grønlandske moskusokse- 
bestand er inddelt i et antal 
forvaltningsområder med spe- 
cifikke jagttider og kvoter (se  
kort 4, s 34, og tabel 1, s 37). 
I forvaltningen af de små be-
stande er det nødvendigt med  
en detaljeret regulering for at 
sikre en stabil bestand. Derfor 
reguleres fangsten her med år- 
lige kvoter. I Kangerlussuaq om- 
rådet er bestanden betydeligt 

større, end hvad man forventer fødegrundlaget kan understøtte. Selvstyret ønsker derfor 
at reducere bestanden, og har derfor ingen øvre grænse for hvor mange dyr, der kan  
skydes i jagttiden. Den samlede fangst af moskusokser i Grønland, fordelt på de forskel- 
lige forvaltningsområder, ses i Tabel 1.

 Figur 1. Samlet moskusoksefangst i Grønland 
 1996 – 2010. Baseret på data fra www.nanoq.gl.

”DEN GRØNLANDSKE MOSKUSOKSEBESTAND ER INDDELT I ET ANTAL FORVALTNINGSOMRÅDER MED 
SPECIFIKKE JAGTTIDER OG KVOTER. I FORVALTNINGEN AF DE SMÅ BESTANDE ER DET NØDVENDIGT MED 
EN DETALJERET REGULERING FOR AT SIKRE EN STABIL BESTAND.”
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Tabel 1 viser seneste vurdering af bestandenes størrelse og kvoter, som er fundet i Natur 
instituttets rådgivning til Grønlands Selvstyre. Ifølge Naturinstituttets handlingsplan for 
2009-2012, optælles kun Kangerlussuaq bestanden, mens man gerne oplærer lokale i 
at optælle i de resterende bestande, blot andre betaler for udgifterne hertil. En sådan 
oplæring har fundet sted i enkelte områder, men om bestandene tælles regelmæssigt  
og i hvilken grad det benyttes i kvotefastsættelse fremgår ikke tydeligt af rådgivning 
eller Selvstyrets hjemmeside.

Ser man på tidspunktet for de seneste optællinger, er det imidlertid tydeligt, at mange 
af de mindre bestande sjældent optælles. Endvidere er kvoten for enkelte bestande 
sat højere end antallet af dyr registreret under den seneste optælling. Derfor må man 
håbe, at Selvstyret har en måde at vurdere bestandenes udvikling på, så de kan sikre 
en bæredygtig fangst, f.eks. gennem inddragelse af jagtbetjente og fangere i bestands- 

 Fritidsjægere og erhvervsfangere Foto: Elmer Topp-Jørgensen

vurderinger (som også er foreslået i Naturinstituttets rådgivning). 

Såfremt der ikke allerede eksisterer en samlet strategi for, hvordan man vil overvåge de  
enkelte bestande, bør en sådan udarbejdes for at sikre bæredygtigheden i fangsten, og  
for at den sårbare arktiske vegetation ikke tager langvarig skade. Derudover bør Natur- 
instituttet opfordres til at medtage konkrete rådgivningstal for bestandene i alle rådgiv- 
ningsdokumenter for at sikre offentlighedens mulighed for at sammenligne anbefalinger 
og Selvstyrets kvoter (se boksen s. 37: Uddrag af moskusokserådgivning fra Grønlands 
Naturinstitut). 

Se en video af et drivningsforsøg af moskusokser i Grønland. Video af Elmer Topp-
Jørgensen.

http://www.youtube.com/watch?v=DFxszZwzxnE&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=DFxszZwzxnE&feature=youtu.be
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BESTAND BESTANDSSTØRRELSE  
(VURDERINGSÅR)

RÅDGIVNING  
(ÅR FOR RÅDGIVNING)#

KVOTE  
(2012)

Østgrønland – Jameson Land 1750 (2000) ”Sidste års kvote” 180 (2011#) 15

Østgrønland  
– indre Scoresbysund 1325 (2002) og 373 (2003)¤ ”Sidste års kvote” 124 (2011#) 60

Inglefield Land 270 (1999) ”Sidste års kvote” 70 (2011#) 70

Kap Atholl 47 (2010) ”Sidste års kvote” 15 (2011#) 15

Sigguk/Svartenhuk 193 (2002)* ”Sidste års kvote” 82(2011#) 82

Naternaq 112 (2004)* ”Sidste års kvote” 135 (2011#) 135

Sisimiut 520 (2004)* ”Sidste års kvote” 1000 (2011#) 1000

Kangerlussuaq 7.200 (2005)   
ca. 10.000 (2009)

Åben kvotejagt (2011#) 
Kvote på 2000 dyr vil reducere  
bestanden (2010).

5.200 dyr vil give højeste vækst  
i bestanden (2004). 

Ingen øvre 
grænse

Ivituut 900 (2009) ”Sidste års kvote” 300 (2011#) 
Reducer bestanden til 4-500 dyr (2010). 225

UDDRAG AF MOSKUSOKSERÅDGIVNING  
FRA GRØNLANDS NATURINSTITUT.

• Rådgivning 2012-2013: 
Vores anbefaling svarer til rådgivning 
fra 2011.

• Rådgivning fra 2011:  
Rådgivningen er generelt magen til  
rådgivningen i 2010, som bygger på  
rådgivning fra 2003, 2004 og 2005.

• Rådgivning fra 2010: 
Der foreligger ingen oplysninger til  
opdatering af den rådgivning,  
der blev givet i 2009 med undtagelse  
af Ivittuut.

• 2009 rådgivningen findes ikke på  
Naturinstituttets hjemmeside.

• 2005 rådgivning omhandler kun  
Inglefield Land, og siger at man kan  
overveje en kvoteforhøjelse fra de 20 
den er sat til, men bliver ikke mere  
konkret.

• 2005-7 rådgivningen omhandler kun  
Kangerlussuaq bestanden og siger  
noget om bestandsstørrelse, der giver  
det maksimale udbytte.

¤  Det lavere tal afspejler sandsynligvis ikke en nedgang i bestanden, men usikkerhed ved den anvendte optæl- 
 lingsmetode.

* Minimumtælling der ikke dækker hele udbredelsesområdet.

# I Rådgivningen for moskusoksefangst 2011 fra Naturinstituttet anføres det at ”kvoten sidste år var…”. Om dette  
 tal er Naturinstituttets anbefaling fra tidligere år eller om det er den kvote der har været fastsat af fangstafdelingen  
 i Selvstyret vides ikke. Det har ikke været muligt at finde konkret anbefaling for fangst for de fleste bestande 
 i rådgivningsdokumenter på Naturinstituttets hjemmeside idet flere af disse dokumenter henviser til tidligere 
 dokumenter, som igen henviser til tidligere dokumenter, som ikke kan findes på instituttets hjemmeside (se Boks- 
 en til venstre). Der kan dog være skrevet direkte rådgivning til Fangstafdelingen i Selvstyret, som kan have været  
 anvendt ved kvotefastsættelsen

 Tabel 1. Bestandsstørrelser og kvoter for moskusokse 
 i de forskellige forvaltningsområder i Grønland 
 Kilde: Naturinstituttets rådgivning.
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skildpaddernes hovedstad
Tekst og foto: Jonathan FilskovSIPADAN

En Grøn Havskildpadde (Chelonia mydas) svæver hen over hovederne 
på os og fortsætter ud i det mørkeblå lys. Sipadans sunde bestande af 

havskildpadder vidner om, at den årelange indsats mod ulovligt fiskeri, 
samt beskyttelse af reder, har båret frugt.
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Har du mod på en lidt længere og besværligere rejse udenom masseturismens nedtrådte 
græsgange, byder de tropiske vande i det nordøstlige Borneo på en sand guldmine af  
dykkeroplevelser. Her bliver du belønnet med øde, kridhvide sandstrande, nogle af ver-
dens mest sprudlende koralrev og over 3.000 forskellige havlevende dyrearter. 

Vi ruller baglæns overbord, Dive Masteren gør tegn til neddykning og kort efter forsvinder 
vi alle ned i det krystalklare vand. Elegant og uden at vise den mindste smule interesse 
for os landlevende gæster glider en Grøn Havskildpadde (Chelonia mydas) mod vandover-
fladen for at trække vejret få meter fra os. Resten af dykkergruppen, som stadig sidder 
tilbage i speedbåden, har også fået øje på den og skynder sig nu i vandet for at betragte 
skildpadden på nærmere hold. Den tager sig god tid, ser 
sig lidt omkring og basker derefter roligt ud over koral-
revets kant for at forsvinde ud i det mørkeblå lys. 

UD I DET BLÅ LYS

Langsomt svæver vi ned langs kanten af det ydre rev, 
en vertikal væg der går helt ned til 600 meters dybde 
blot et stenkast fra stranden. Synet af det mørkeblå dyb 
under os giver et sus i maven. Sigtbarheden i det klare 
vand er så exceptionel, at kun dybdemåleren afslører, 
at vi nu har nået 35 meter, som er vores på forhånd 
aftalte maksimumsdybde. Udåndingsluften fra vores 
regulatorer suser til vejrs som skyer af bobler, og når de 
misundelige snorkel-dykkere langt over os. Min makker 
prikker mig i armen og peger ind i en lille undersøisk hule 
i koralvæggen, hvor en stor skildpadde-madam ligger 
og sover. Da vi nærmer os åbner hun øjnene på klem og 
ligger tålmodigt og venter på, at vi bliver færdige med at fotografere. Kort efter svøm-
mer vi forsigtigt bort og lader hende slumre videre. Guiden banker på sin lufttank for 
at fange vores opmærksomhed. ”Klonk, klonk, klonk” lyder det, mens han ivrigt peger 
ned i dybet, hvor to Hvidtippede Revhajer (Triaenodon obesus) patruljerer. Betaget følger 
vi de slanke skikkelser, der ubesværet og med majestætisk elegance svæver gennem 
undervandslandskabet. Disse yndefulde rovdyr betragtes ofte som aggressive og farlige 
overfor mennesker. Dette er en generel misforståelse baseret på frygt, krydret med 
skræmmekampagner, som nok især Hollywood står bag. I virkeligheden er det kun ganske  
få hajarter, som er ansvarlige for angreb på mennesker. Den hvidtippede revhaj bliver 
ikke mere end 2 meter lang og lever fortrinsvis af småfisk, langustere og blæksprutter.  
Den er derfor absolut ufarlig at dykke med. Tværtimod kræver det forsigtige bevægelser 
og et roligt åndedræt, hvis man vil opleve hajen på nært hold uden at skræmme den bort. 

THE TURTLE CAPITAL

Tager man sig tid til at stoppe op og se sig godt omkring, opdager man hvilket væld af 
sprudlende liv, man befinder sig i. Det er ikke ualmindeligt at have silhuetten af to-tre 
skildpadder ovenover sig, alt imens man kan iagttage yderligere eksemplarer hist og her  
omkring på revet. I modsætning til mange andre dykkersteder behøver man ikke at lede 
efter dem. De er simpelthen overalt! Har man dykket her vil man uden tvivl erkende, at  
Sipadan i den grad er unik og grunden til at stedet også kaldes ”The Turtle Capital”.

Takket være hårdt arbejde og en vedvarende indsats fra både lokale, miljøorganisationer 
og ikke mindst prioritering fra regeringens side er det allerede nu muligt at nyde de 

blomstrende resultater af ihærdig naturgenoprettelse, og 
håndhævelse af fredningszoner. Men fortidens skygger er 
desværre stadig til at få øje på. 

SKYGGESIDER I PARADISET

Den summende musik fra myriader af kritter (småfisk, rejer,  
krebs o.l., red.) omkring os dør hen i takt med, at de kuperede 
farvemosaikker af koraller toner over i et fladt, monotont 
månelandskab af blegnede hvide og brækkede koraller. 
Langsomt driver vi hen over en sørgelig, grå slagmark, der 
vidner om årtiers skånselsløs dynamitfiskeri. Denne form for  
ulovligt fiskeri er desværre stadig udbredt i Sydøstasien og 
foregår ved, at fiskere smider dynamit eller hjemmelavede 
bomber i vandet. De kraftige eksplosioner forårsager spræng- 
ning af fiskenes svømmeblærer, hvorved størstedelen af 
fiskene synker døde til bunds. Nogle fisk flyder dog op til  
overfladen med bugen i vejret og kan så samles op af fisk-

erne. Hvad fiskerne bekymrer sig mindre over, er at hele koralrevet i bogstavelig forstand  
smadres og dør hen. Denne massakre af hele fiskestimer og koraller er derfor en meget 
høj pris at betale for en relativ lille fangst. Når fiskerne ødelægger det økosystem, som 
står for fremtidens levering af fisk, saver de så at sige den gren over, som de selv sid-
der på. Og her er bogstaveligt talt ikke mere liv tilbage. 

Et sundt koralrev, som består af mikroskopiske kolonilevende polypper, tager årtier at 
opbygge. Generation efter generation vokser disse kolonier sig større på kalkskelettet 
af tidligere, afdøde polypper og bidrager herved til væksten af de koraller, som vi ser, 
når vi dykker. Men disse farverige koralrev kan meget mere end blot møde os med et 
imponerende syn: strukturen af et sådant rev forsyner fiskeyngel, krebsdyr og andet 
småkravl med føde, skjulesteder for rovdyr og giver læ for den stærke strøm. 

Har du mod på en lidt længere 

og besværligere rejse udenom 

masseturismens nedtrådte 

græsgange, byder de tropiske 

vande i det nordøstlige Borneo 

på en sand guldmine af 

dykkeroplevelser. 
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Ved ødelæggelsen af dette miljø, forsvinder smådyrene 
og dermed også basis for næste niveau i fødekæden. 

Den nedtrykte stemning ved dette syn forsødes dog af et  
par revhajer, der på tæt hold lusker forbi os og spøgelses- 
agtigt fortsætter hen over det øde, grå landskab. Heldigvis 
har lokalbefolkningen og regeringen efterhånden erkendt 
den økonomiske værdi af langsigtet bæredygtig økoturisme,  
idet dykkere fra hele verden valfarter til dette forjættede 
land og lægger betragtelige pengesummer i resorts, hotel- 
ler og restauranter. Turiststrømmen hertil har naturligvis 
også en skyggeside, som dog forsøges forvaltet ved at 
begrænse antallet af dykkertilladelser i havreservatet, 
samt ved at holde øen ubeboet. 

TID TIL BÅDE SMÅ OG STORE GLÆDER

Vores instruktør peger begge sine tommelfingre op som 
tegn til opstigning. Igen svæver vi mellem tusinder af små- 
fisk, der piler ind og ud mellem korallerne i forsøg på at  
undslippe en flok jagende trevalleys. Under sikkerheds- 
stoppet på 5 meters dybde ser guiden ud som om han 
leder efter noget bestemt i en lille hule under et udhæng.  
Han vinker os over og peger ind i hulen. Trods ihærdige 
anstrengelser kan jeg ikke få øje på det, som tilsynelad-
ende har opstemt vores guide. Jeg ser uforstående på ham  
og han peger igen samme sted hen. Der går adskillige 
sekunder før skikkelsen af den bizart udseende Fladhovedet 
Skorpionfisk (Scorpaenopsis oxycephalus) åbenbares for mig. 

Overalt på revet støder man ind i havskildpadder.  
Ofte ligger de og sover, hvorfor man bør nærme sig  
roligt, nyde synet og trække sig tilbage, inden de  
bliver forstyrret og svømmer bort.  
Her tager en Grøn Havskildpadde sig et hvil i en  
Tøndesvamp (Xestospongia testudinaria).

”FORTIDENS SKYGGER ER DESVÆRRE 
STADIG TIL AT FÅ ØJE PÅ. LANGSOMT DRIVER  
VI HEN OVER EN SØRGELIG, GRÅ SLAGMARK  

DER VIDNER OM ÅRTIERS SKÅNSELSLØS  
DYNAMIT-FISKERI”
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Der er intet som at dykke med en kompetent guide, der 
kender sit område og ved, hvor de spændende små kræ 
gemmer sig. 

Skorpionfisk lader sig let nærme med et kamera og er som  
regel ikke meget for at røre sig ud af stedet. Om denne ad- 
færd beror på, at fisken med sine ujævne konturer og farve- 
mønstre er næsten umulig at skelne fra resten af revet, 
eller at den som en af verdens giftigste fisk er vant til at  
blive ladt i fred, har jeg ikke mod på at undersøge nærmere. 
Den får lov at hvile i troen om ikke at være afsløret, mens 
vi stiger til overfladen efter et uforglemmeligt dyk.

STRØM, TORNADOER OG MUSKELBUNDTER

Der snittes, hakkes og svitses krydderier på gasblus, og 
inden mundvandet for alvor er begyndt at løbe, har vores 
malaysiske dykker-guider fremtryllet et farvestrålende og  
vidunderligt smagende måltid. Chiliens brændende fornem- 
melse afbalanceres med iskold mango, ananas og litchi-
frugter, som vores betænksomme guider hiver op af den 
medbragte isboks. Efter at have nydt forfriskningerne i  
skyggen af kokospalmer hopper vi igen ombord på speed- 
båden og bliver sejlet ud til et af Sipadans absolut favorit- 
steder, Barracuda Point. Idet vi gør vores entre i vandet, 
lander vi lige midt i en stime Bigeye Trevalleys (Caranx 
sexfasciatus), der synes at være langt mere interesseret i en
patruljerende hvidtippet revhaj end i os. Heldigvis synes 
hajen at være mere nysgerrig og kredser om os på tæt hold.

 En Hvidtippet Revhaj (Triaenodon obesus) har fået selskab
  af en stime Bigeye Trevalley (Caranx sexfasciatus).

 Koralrevene ved Sipadan sprudler af liv og farver. 
 Desværre har årtiers ulovlig dynamitfiskeri bidraget til, 
 at man af og til passerer sørgelige slagmarker med  
 ødelagte koraller.

  Når man har travlt med at kigge efter skildpadder, hajer
  og barracuda i de blå vandmasser, overser man let de 
 små men spændende kræ, der gemmer sig på revet.  
 Her har vores dykkerguide spottet en Fladhovedet  
 Skorpionisk (Scorpaenopsis oxycephalus). 
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Strømforholdene i området kræver nøje planlægning af 
dykket. Det er således instruktøren, der bedømmer, hvor 
det er mest fordelagtigt at springe i vandet, hvorefter vi 
uden brug af kræfter lader os føre langs revet af den kraf- 
tige strøm. Faktisk er den så stærk, at det er ganske nyt- 
tesløs at forsøge at svømme imod. De ideelle strømforhold, 
dybden og fødegrundlaget er årsag til, at Great Barracuda 
(Sphyraena barracuda) i tusindtal samles netop her. Vi driver 
direkte ind i stimen. Betaget, men samtidig en smule be- 
klemt ved synet af disse frygtindgydende rovdyr, passerer 
vi deres sylespidse tænder på mindre end en meters af- 
stand. Vel vidende om at vi har trængt os ind på deres 
territorium, betragter vi tonsvis af hårdtpumpede muskler, 
der rytmisk og ubesværet svajer for at holde positionen  
i strømmen. Få åndedrag efter er vi atter drevet ud på den 
anden side af stimen, og pulsen finder igen sit normale 
niveau. Så sker det! Langsomt omformeres stimen til en  
aflang slange, der stiger mod overfladen. Stimens forreste 
individer bøjer af i en cirkel og møder den bagerste halvdel 
af stimen. Vi måber ved det fantastiske syn af den impo-
nerende tornadoformation, som netop barracudaen er så 

berømt for. Uden at kunne gøre megen modstand fører 
strømmen os længere og længere bort, mens solens re- 
fleksioner i den sølvfarvede tornado udviskes i det mørke- 
blå vand.

ET SIDSTE GLIMT AF DE HÆNGENDE HAVER

Snart efter føres vi ind over revet på lavere vand. Den 
forgangne time føles som minutter, men et kig på mano-
meteret afslører, at dykkerflaskens luftbeholdning er ved  
at ebbe ud. For sidste gang henleder instruktøren vores  
opmærksomhed på et fantastisk syn. I løbet af få sekunder  
passerer en stime voksne Bulepapegøjefisk (Bolbometopon 
muricatum) forbi os, direkte under overfladen. I samme 
nu strejfer en hvidtippet revhaj lige forbi under mig. Hele  
min krop dirrer af fryd over disse sekunders synergi af liv 
og farver, mens jeg håbefuldt undersøger, om jeg i min 
tranceagtige tilstand fik fokuseret og taget et nogenlunde  
foto af dette scenarie. Yes! Da vi igen rammer overfladen 
og forlader Sipadans kulørte hængende haver, er der kun 
smil og glæde at se blandt dykkerne.

	På vej op mod overfladen blev vi mødt af et fantastisk syn 
 da en stime Bulepapegøjefisk (Bolbometopon muricatum) 
 passerer lige ovenover os, samtidig med at en hvidtippet  
 revhaj patruljerer i landskabet.

”VEL VIDENDE OM AT VI HAR TRÆNGT OS IND PÅ DERES TERRITORIUM, 
BETRAGTER VI TONSVIS AF HÅRDTPUMPEDE MUSKLER, DER RYTMISK  

OG UBESVÆRET SVAJER FOR AT HOLDE POSITIONEN I STRØMMEN”
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REJSEINFO:

	Pris for flyrejse (t/r) fra København 
 til Tawau via Kota Kinabalu: 9.000 kr

 Taxi fra Tawau til Semporna: ca. 100 kr.

 I Semporna findes både overnatnings-
 muligheder og dykkeroperatører, der  
 dagligt arrangerer ture til Sipadan. 

	Byen er dog langt fra charmerende, 
 hvorfor mange foretrækker at indlogere  
 sig på Sipadans nærmeste naboø Mabul,  
 som byder på kridhvide sandstrande og  
 fantastisk snorkling og dykkermuligheder.

	Da der kun udstedes et begrænset antal 
 dykkertilladelser til Sipadan, er det vigtigt  
 at booke dykkerturen min. 2 måneder i  
 forvejen. 

	Dykkerture, samt kurser for begyndere
 såvel som øvede dykkere, arrangeres  
 dagligt af dykkercentrene.

	Barracuda point er ofte med på listen over de absolut bedste dykkersteder i verden. 
 Når man svæver forbi tornadoformationerne med tusindvis af Sortfinnede Barracuda  
 (Sphyraena qenie) går det op for én, hvorfor dykningen her er i absolut verdensklasse.
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Liv har eksisteret  på vores jordklode i over 4 milliarder år, og i løbet af denne tid har et  
væld af arter udfoldet sig i en proces, vi kalder evolution. Ifølge nye forskningsresultater,  
består denne artsrigdom af, skønnet, ca. otte millioner arter, selvom vi kun kender en  
brøkdel af dem. Et så stort et artsantal virker ukueligt, men ikke desto trods svinder denne  
biodiversitet med lynets hast. Årsagen bag mange af udryddelserne af arterne er ganske  
simpelt mennesket. Vores aktivitet og forbrug af ressourcer belaster omverdenen om-
kring os, og specielt rammer vi dermed dyrene.

Andrew S. Pullin, professor ved Bangor University i Wales, England, har udgivet en bog, 
hvori han beskriver biologisk conservation og dens funktion i forbindelse med menneskelig  
aktivitet. ”Det for tiden populære udtryk for livets rigdom og mangfoldighed er biodiver- 
sitet. Det er ganske enkelt en forkortelse for biologisk diversitet [… ]”, fortæller Andrew 
Pullin, og denne diversitet spænder over alt liv, fra planter og svampe til insekter og 
pattedyr. Men biodiversitet er en værdi som er svær at måle. Vi er vant til at associere 
værdier med genstande, hvilket ikke er muligt med natur og dyr, ja, vi er for så vidt heller 
ikke i stand til at sætte værdi på mennesker. 

”Men uanset hvor svært det er at måle de forskellige faktorer, som spiller en rolle inden 
for bevarelse af økosystemer findes der mange grunde til at vi bør værne om vores om- 
verden og biologiske diversitet”, understreger Pullin. ”Økosystemerne forsyner os nemlig  
med mange ressourcer som vi er afhængige af”, forklarer han.

CONSERVATION – 
HVA’ FOR NOGET?
Tekst: Julie Schoos - Foto: Trine Sejthen

En sund natur er, og har altid været, vigtig for menneskelige civilisationer. Vi lever af  
naturen og benytter os af den for mad, bolig, energi og tøj. Men vores aktivitet og forbrug 
af ressourcer belaster omverdenen omkring os og påvirker også dyrene i allerhøjeste grad.  

Forskere er først blevet opmærksomme på dette i løbet af det 20. århundrede, og det 
har medført, at biologisk conservation er blevet en videnskabelig disciplin for sig, rettet  
efter naturens behov, i stedet for menneskets.

EN FLERSIDIG DISCIPLIN

Biologisk conservation er en flersidig disciplin, da den omfatter flere forskellige viden-
skabelige områder, såsom biologi, politik og økonomi. 

”De naturlige produkter som vi høster for mad, påklædning og bebyggelse, og de nød-
vendigheder vi har behov for, som frisk vand, luft og vedvarende energi er meget tæt 
knyttet til politik og økonomi”, forklarer Pullin. Denne forbindelse mellem biodiversitet 
og økonomi gør derfor også conservation til et politisk foretagende. ”Videnskabsmænd 
som arbejder indenfor faget bliver tit bedt om at oversætte økosystemers værdi til øko- 
nomisk værdi, især når flere afgrøder eller industriel udvikling er alternative kandidater 
for den plads, økosystemer optager”, uddyber Pullin. 
Udfordringen består derfor i at gøre conservation til en dagsorden både politisk og 
socialt, hvor mennesket lærer at respektere naturen, dyrene og ikke mindst sig selv. 

Vi har alle hørt om begrebet naturbevarelse og beskyttelse af truede dyrearter.  

Men hvad denne bevarelse egentlig går ud på, især i forbindelse med det engelske ord 

conservation, har skabt forvirring hos en del mennesker. Folk kommer tit til at tænke på 

formalin, glaskrukker og udstoppede dyr, men det er conservation langt fra at være. 
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NY ABE-ART  
FUNDET I DET  

MØRKE AFRIKA
Midt i en af Afrikas regnskove har forskere 

fundet og identificeret en ny abeart.  
Hvert år opdages nye arter, men det er 

sjældent nutildags at opdage en ny  
pattedyrsart. Og derfor er denne  

opdagelse så betydningsfuld.

Tekst: Ida Hansen

	Voksen han af den nyligt identificerede art Lesula (Cercopithecus lomamiensis).
 Foto: Maurice Emetshu
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Den nye abe er aldrig før set af den videnskabelige verden, men for de 
lokale beboere er den velkendt. De har endda navngivet den: Lesula. Det  
eksotiske og mystiske navn passer glimrende til den sky abe med de store, 
runde, ravfarvede øjne og den lange næse i et hårløst ansigt. Det er en  
abe af medium størrelse (se boksen “Lesula (Cercopithecus lomamiensis sp. 
nov)) med brun pels, en ravfarvet stribe langs rygraden og sorte lemmer  
og hale. Det lyserøde ansigt er omkranset af en manke af gyldenblondt 
hår. Lesula lever i et regnskovsområde på ca. 17.000 km2 i midten af 
den Demokratiske Republik Congo afgrænset af to floder – Lomami i øst 
og Tshuapa i vest.

EN NYHED BLANDT DEN GAMLE VERDENS ABER

Et halvt år efter opdagelsen af det tilfangetagne individ (se boksen 
“Opdaget ved et tilfælde”) blev det første vildtlevende individ observeret  
i nærheden af floden Lomami. Forskerne mente, at alle de observerede 
individer tilhørte marekatte-familien. Men det var endnu usikkert, om 
der var tale om en ny art, da en lignende abe findes i regionen, nemlig 
Hamlyn’s Monkey (Cercopithecus hamlyni). På grund af denne usikkerhed 
var flere undersøgelser nødvendige. Et tilbundsgående studie af Lesula 
og Hamlyn’s Monkey gik i gang for at fastslå, om Lesula kunne karakteri- 
seres som en særegen art. I løbet af de næste tre år undersøgte forskerne 
de formodede to abe-arters levesteder, adfærd, morfologi og genetik. 

Konklusionen af forskernes grundige studie er, at en ny hidtil ukendt pat- 
tedyrsart er identificeret i midten af det afrikanske kontinent. Når resul- 
taterne sammenlignes er der ikke en anden konklusion. Lesula er sin egen  
og har fået det latinske artsnavn Cercopithecus lomamiensis. 

Dette bekræftes af de morfologiske undersøgelser, som viste signifikante 
forskelle i de to abers kranier, samt strukturen, farven og markeringerne  
af de to arters pels. På trods af, at aberne lever i samme type habitat,  
lever de ikke i det samme område. Udover visuelle observationer brugte  
forskerne vokaliseringer til at identificere de to arters udbredelses- 
områder. Disse to områder er adskilt af to floder – Lomami og Congo  
(Lualaba) floden, samt af en savanne, hvor ingen af arterne findes. Netop 
denne fysiske barriere er sandsynligvis hovedårsagen til, at de to arter 
i det hele taget er opstået. Dette bekræftes af de genetiske analyser, 
som viser, at de to arter udviklede sig fra en fælles stamform for 1,6-
2,7 millioner år siden. 

LESULAENS BETYDNING OG FREMTIDSUDSIGTER

I en verden der bliver mindre for hver dag, og hvor satel-
litfotos af hele kloden kan findes på internettet, er det 
fantastisk, at det endnu er muligt at opdage nye abearter.  
Sådanne opdagelser er efterhånden sjældne og derfor 
betydningsfulde, når de sker. Indenfor de sidste 28 år er 
dette kun sket to gange tidligere – Kipunji Mangabey  
(Lophocebus kipunji) i Tanzania i 2005 og Sun-tailed Monkey 
(Cercopithecus solatus) i Gabon i 1984.

Lesula blev fundet i et skovområde, der ikke tidligere er 
udforsket af den videnskabelige verden. Det kunne meget 
vel vise sig at være hjem for andre endnu ukendte arter. 
Forskerne håber, at de med dette bevis på en ny art kan  
forny fokusset på bevarelsen af det centrale Afrikas ube- 
rørte skove. Indtil videre er området forholdsvis ubeboet 
af mennesker, og der er ingen forekomst af minedrift eller 
tømmerhugst. Men forskerne mener dog, at artens over- 
levelse allerede nu er truet af den lokale bushmeat-jagt.  
Ukontrolleret jagt på arter med restriktive udbredelses- 
områder har før ført til en betydelig populationsnedgang 
i løbet af kort tid. Første skridt i bevarelsen er dog taget i 
form af et forslag til et beskyttet område på 9.000 km2

langs den eksisterende park ‘Reserve Naturelle de Sankuru’.  
Dette område, med det foreslåede navn Lomami National- 
park, omfatter det meste af Lesulas konstaterede udbred- 
elsesområde.

I september 2012 blev forskernes resultater udgivet i  
det videnskabelige tidsskrift PLoS ONE (vol. 7(9))  
(www.plosone.org) med artiklen: Hart et al. ”Lesula:  
A New Species of Cercopithecus Monkey Endemic to  
the Democratic Republic of Congo and Implications for 
Conservation of Congo’s Central Basin”.

Lesula  
(Cercopithecus lomamiensis sp. nov)

• Størrelse:
Længde: 47-65 cm (♂), 
 40-42 cm (♀)

• Vægt:  4,0-7,1 kg (♂),
 3,5-4,0 kg (♀) 

• Særlige kendetegn:  
Store menneskelige øjne og klar, 
blå bagdel

• Lever i mindre grupper af 1-5 indi-
vider bestående af en enkelt han, 
samt hunner og unger 

• Lever både i træer og på jorden, 
hvor den indsamler føde, der 
primært består af nedfalden frugt 
og anden vegetation

• Endemisk for Demokratiske  
Republik Congo

• Foreslået IUCNs Rødliste status: 
sårbar.

http://www.plosone.org
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	Figur fra forskernes artikel. 
 Til venstre ses de to arters udbredelses-områder i Demokratiske Republik Congo. Til højre ses Lesulas udbredelses- 
 område på nært hold med forskernes observationer af aben markeret. Hart et al. 2012.

Opdaget ved et tilfælde

I juni 2007 er et congolesisk felthold på vej til et uud-
forsket skovområde i Congo. I byen Opala opdager 
de, en for dem, ukendt abe-art i et bur hos den lokale 
skoleinspektør. Han forklarer, at de har adopteret den 
unge hun-abe, efter dens mor blev dræbt af en lokal 
jæger i nærheden af Yawende. 
 

Nu er aben hans datters kæledyr. Feltholdet tog 
billeder af aben og sendte dem til John og Terese Hart 
fra Yale Peabody Museum of Natural History i USA. 
Og dermed blev eftersøgningen af flere eksemplarer 
skudt i gang. I samme område fandt feltholdet yder-
ligere to tilfangetagne individer – en han og en hun. I 
december 2007 så de det første vildtlevende eksem-
plar.

C. lomamiensis

C. lomamiensis

C. lomamiensis

C. lomamiensis

C. hamlyni

C. hamlyni

C. hamlyni

C. mitis

C. nictitans

C. albogularis

C. cephus

C. ascanius

C. petaurista

C. erythrogaster

C. pogonias

C. Wolfi

C. mona

M. talapoin

Alle. nigroviridis

Ch. aethiops

E. patas

Allo. lhoesti

Allo. preussi

Allo. solatus

P. hamadryas

T. gelada

10 5 0 Ma

*

*

	Lesulas nærmest slægtning, Hamlyn’s Monkey 
 (Cercopithecus hamlyni) Foto: Noel Rowe
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Tekst: Ditte Dahl Lisbjerg

It really is not too long ago when people were stunned by Bill Gates telling  
the world that soon everyone would have their own computer. That was the birth  

of the Personal Computer or PC. Back then that seemed pretty far fetched. 

Now imagine the reaction if he had said that everyone would soon after carry  
with them a computer in his or her pocket! Let alone be connected to everyone  
else on the planet at the same time.Use of computers have been part of the daily  
work of biologists, scientists and close to every other working person in academia,  

public service or business, for only a little more than two decades.

The 
Big Bang of 
environmental 

data

Foto: ElephantVoices
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environmental 
data

OLD SCHOOL TOOLS
As a young biologist I did my work with pen and paper, and only got the luxury of a hand- 
held GPS device that cost me a fortune. When darkness hit central Tanzania, I would 
spend evenings typing in data on my not-so-small laptop. Data back-up was done on 
small floppy discs (yes, they were called that) that really were not too rugged, and a 
crash on that computer would have been a disaster.

Around the same time a friend and colleague of mine was doing her research using a bulky 
handheld device that had cost the institute a bunch of money. When she had completed 
observations, she would need to attach the thing to a computer and transfer data from 
one to the other. Still better and faster than typing in from notes in a book.

Later on when I helped set up a large mammal monitoring programme in Udzungwa 
mountains, Tanzania, data was still collected by pen on sheets of xeroxed paper forms. 
After training national park rangers on the methodology, we left them with plenty of paper 
forms and envelopes and stamps. It took forever to receive the observation data, and 
as I remember, envelopes did not arrive at regular intervals.

A GREAT LEAP FORWARD
Nowadays new ways of gathering data are emerging as a result of the technological 
advancements, availability, as well as affordability, of electronic devices such as 
smartphones.

Within the last few years, wildlife and conservation projects have taken up the smart- 
phones as a tool for registering data in different contexts. An organisation on the fore 
front is ElephantVoices (www.elephantvoices.org), who for some time have been using 
a smartphone application, the Mara EleApp, to collect structured data on encounters 
with elephants in and around the Masai Mara in Kenya. The organisation is currently 
preparing the same system for their project in Gorongosa, Mozambique, and for other 
elephant populations.

With the EleApp one can easily submit observations with a photo to ElephantVoices’ on- 
line databases - complete with the date, time and location picked automatically from a  
GPS-enabled phone.  
In the app the user 
selects or enters infor-
mation on how many 
elephants were in the 
group, what type of 
group it was, and those 
individually recognized 
and registered in a 
unique elephant ID  
database. There is also 
the possibility to take 
field notes as well as 
to enter information 
on wounded or dead 
elephants.

ElephantVoices: http://www.elephantvoices.org

The organisation seek to advance the study of elephant cognition, communication  
and social behavior, and promoting the scientifically sound and ethical management  
and care of elephants. Goals are accomplished through research, conservation, 
education and advocacy.

http://http://www.elephantvoices.org
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Engaging the public in environmental monitoring Another example is the use of smart 
phones in reporting road-kills. Here, an app has been set-up so people can send in images  
and information whenever they encounter an animal killed in traffic. This way any citizen 
of any country can contribute with valuable information on species and the environment.

Engaging ordinary people in collection of scientific data, and even contributing to the 
analysis, is referred to as Citizen Science. Not an entirely new concept as much of the 
original discoveries in the natural sciences was done by amateurs – in the best sense 
of the word – and from there grew the science and professions we know today. Citizen 
engagement in science and environmental monitoring will become a valuable source 
of information for both governments, researchers and conservation organisations.

When data goes Boom
The fact that more and  more people and electronic devices are constantly interconnected 
through the Internet adds kazillions of zeros and ones to the enormous pool data on 
ourselves and our environment. Imagine if thousands of divers had smartphone logbooks 
and could share the observations on species such as turtles or sharks among them- 
selves and with research institutions and conservation organisations.

DK: Som computere er blevet både mere udbredt, og lettere at bære rundt 
på, er også arbejdsgangen for biologer og andre feltarbejdere blevet ander-
ledes. I løbet af de seneste år er smartphonen, med sin indbyggede funktioner 
og voksende processorkraft, dukket op som et letvægts alternativ til computere  
og pen og papir. Når også flere og flere elektroniske apparater bliver koblet 
på nettet opstår helt nye muligheder for monitering af vores natur og miljø.

Tools in wildlife research 
Reviews by Søren Henssel-Rasmussen

Epicollect

Development lead by the Imperial College London and is funded by the Wellcome Trust. 
Used for wildlife monitoring and plant surveys. 

https://sites.google.com/site/daniellegarneau/home/smartphone-apps-for-
wildlife-observations

iSpot

Web site and android app that has been long underways and still is in beta version 
(testing by a broader range of users is needed, ed.). Developed as part of the UK Open 
University and aims at documenting biodiversity in the UK. A sister-site is now 
launched in South Africa.

http://www.ispot.org.uk/saving_species

Eco:Map 
So far only for iPhone. Centered on some species data- 
bases and is used in field studies, where all observations are logged. The free version 
is a little limited, with mostly German databases, but it also has the «Catalog  
of Life». According to descriptions the  full version looks interesting (only 50$).

https://itunes.apple.com/us/app/eco-map/id389367182?mt=8

http://eco-map.de/EcoMap/en/index.html 

The Author: Ditte Dahl Lisbjerg works at ViewWorld a danish company that has 
developed a platform for data-collection using smartphones. The system has  
been designed to also be a useful tool in wildlife – and habitat monitoring, 
as well as documentation of eg roadkills, poaching or snares.

https://sites.google.com/site/daniellegarneau/home/smartphone-apps-for-wildlife-observations
https://sites.google.com/site/daniellegarneau/home/smartphone-apps-for-wildlife-observations
http://www.ispot.org.uk/saving_species
https://itunes.apple.com/us/app/eco-map/id389367182?mt=8
http://eco-map.de/EcoMap/en/index.html 
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It has been almost 40 years since the US Department of State hosted the ‘World Wildlife Conference’, which culminated in the adop-
tion of CITES to bring international trade in wildlife under control. At the recent Wildlife Trafficking and Conservation event, held on 
November 8th in Washington, D.C., Secretary Clinton echoed ‘A call for Action’.

Secretary Clinton announced “… over the past few years wildlife trafficking has become more organised, more lucrative, more wide-
spread and more dangerous than ever before”.

CITES Secretary-General, John Scanlon, echoed the same sentiment “Today we are witnessing seriously escalating levels of illegal trade 
in elephant ivory and in rhino horn, which is pushing these species towards extinction. We welcome the leadership once again coming 
from the United States, as we confront new threats to the survival of our wildlife.”

The ‘Call for Action’ includes four elements:

• Increased diplomatic efforts

• A global outreach campaign

• Strengthened and expanded enforcement areas

• A concerted global response

Combatting wildlife crime will be high on the agenda of the Conference of the Parties to CITES in Bangkok, Thailand, 3 – 14 March, 2013.  
At this meeting 176 Parties to CITES will consider major enforcement decisions, including on elephants and rhinos.

Clinton calls for action against  

the illegal trade with wild animals
Dk/ Clinton vil slå ned på illegal handel med vilde dyr - et glimt fra en konference … 

SECRETARY CLINTON ANNOUNCED
“… OVER THE PAST FEW YEARS WILDLIFE 

TRAFFICKING HAS BECOME MORE ORGANISED,  
MORE LUCRATIVE, MORE WIDESPREAD AND  

MORE DANGEROUS THAN EVER BEFORE”.
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GLEMTE  
MIGRATIONER

Tekst: Ditte Dahl Lisbjerg

 Foto: Stephen Cunliffe www.stevecunliffe.com

Når man nævner migration, tænker de fleste helt automatisk  
på den legendariske gnu-vandring mellem Serengeti sletterne  

i det nordlige Tanzania og Masai Mara i det sydlige Kenya. 

http://www.stevecunliffe.com
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 Fra Liuwa Plains National Park hjemmeside - Foto: Peter Ryan

 Kort fra Wikipedia - 	Fra Liuwa Plains National Park - Foto: Peter Ryan

Ret så overset er verdens næststørste gnu-vandring på Zambias Liuwa Plains. Her samles 
30.000 blå gnuer (Connochaetes taurinus) i følgeskab med 4.000 Burchell’s zebra (Equus 
quagga burchellii) og 1.000 Rød lechwe (Kobus leche) fra det transnationale Kawango-
Zambezi naturreservat, der dækker over områderne Zambia, Namibia, Botswana, Zim- 
babwe og Angola.

Flokke af gnuer trækker mere end 200 km fra parkens nordvestlige del, hvor de opholder  
sig i juni, til den sydlige del, hvor de samles i stort antal omkring november.

Selve Liuwa Plains National Park dækker et område på 3.660 km2, og dele af parken er 
oversvømmet fra december til april, hvor de våde områder tiltrækker talrige fugle som 
f.eks. Vortetrane (Bugeranus carunculatus) og Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni).

Det er også her, man finder en af de mindre kendte underarter af giraf; Thornicroft giraf 
(G. c. thornicroftti), som anslåes kun at have en population på 1.500 individer i det fri og 
ingen i zoologiske haver.

Om den næst-største gnu-vandring rent faktisk er en vandring, eller om der bare er tale  
om en enorm samling af dyr, som ellers findes spredt ud over et stort område er til dis- 
kussion, men alt andet lige er 30.000 gnuer samlet et fantastisk syn!
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LIVET I RUINERNE
Tekst: Jakob Walløe Hansen // Foto: Jos Kielgast

Qatar byder, som mange andre steder i Mellemøsten, på ganske 
ekstremt miljø, såsom varme, tørke og et helt specielt tilpasset 
dyre- og planteliv. Disse ekstreme forhold til trods har folk i  
århundreder fisket efter perler i Den Persiske Golf.

	Shokari-sandsnog (Psammophis shokarii) Shokari-sandsnogen dukkede op ved et tilfælde under en inspektion af en gammel mole ved Al-Zubarah.
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DANSKE FORSKERE SÆTTER  
AL-ZUBARAH PÅ VERDENSKORTET

I det nordvestlige hjørne af Qatar, nærmere bestemt ved 
Al-Zubarah, ligger en ganske unik ruinby fra et perlefisker 
samfund. Ruinbyen er unik, fordi den er den bedst bevar-
ede af sin slags i golf-regionen, og fordi den er bygget op  
omkring en meget klar byplan i modsætning til andre 
perlefiskersamfund i regionen.

Al-Zubarah-området indgår i en ansøgning om optagelse 
i UNESCO’s liste over Verdensarv. Forundersøgelserne er 
finansieret af Qatars museumsmyndigheder (QMA), og er 
ledet af forskere fra Institut for Tværkulturelle og Regionale 
Studier (ToRS) ved Københavns Universitet (KU). Formålet  
med ansøgningen er at få ruinbyen, og det tilhørende op- 
land, optaget på verdensarvslisten for på den måde sikre 
områdets bevarelse for eftertiden.

Som et led i forundersøgelserne af områdets naturhistorie 
foretog biologistuderende, Jos Kielgast, og geologistuder- 
ende, Jakob Walløe Hansen, en hurtig miljøvurdering i jan- 
uar 2011. Som opfølgning på denne RAP, udvidede man i 
2012 projektet til at omfatte mere dybdegående under-
søgelser og beskrivelser af områdets zoologi og geologi. 
Til at løse denne opgave inviterede man forskere og for- 
midlere fra Statens Naturhistoriske Museum (SNM), KU og  
Naturhistorisk Museum i Aarhus.

AL-ZUBARAH

Al-Zubarah-området består primært af stenørken, men kyst- 
områderne er dominerede af sabkha-flader med inter- og 
supratidale mudderflader og mangrove-bevoksninger. Dis- 
se habitater er ganske særegne i sig selv, og blev, bortset  
fra nogle insektindsamlinger, ikke studeret nærmere denne 
sæson. Men et florastudie i dette område ville være gan-
ske interessant, da der med sikkerhed kan findes nogle 

 Springedderkop (Salticidae). 
 Denne springedderkop af slægten Salticidae, var blot
 een af mange edderkoper, skorpioner og insekter der  
 blev indsamlet som en del af feltarbejdet.

 Persisk kortfingergekko (Pseudoceramodactylus khobarensis)
 Meget af indsamlingsarbejdet fandt sted om natten.  
 Een af gangene blev der mønstret 5 biler fyldt med folk,  
 der var interesseret i at deltage i indsamlingen.  
 Denne gekko var et af dyrene, der blev indsamlet.

spændende hypersaline planter.

Stenørkenen bag sabkha-fladerne har et meget lavt relief 
og er præget af lav bevoksning og kun få træer, der pri- 
mært er at finde omkring små oaser og gamle naturbrønde. 
Længere inde i landet tager landskabet form, og flere 
klippefremspring toner i horisonten.

Til havs er det nominerede område domineret af et stort 
lavtvandsbasin, som resten af Den Persiske Golf, der har  
en gennemsnitsdybde på ca. 50 meter og intet sted bliver  
dybere end 90 meter. Man skal et godt stykke ud til havs, 
før det bliver nogenlunde dybt. Flere steder findes små 
og store revstrukturer, men ikke alle er længere levende. 
Undersøgelserne fandt også sted langt ude på havet -  
ca. 35 km nordvest for Qatar - hvor spændende revbanker  
delvist er blottet over havoverfladen og gør det let for 
marinebiologen at komme til.

ARBEJDSOPGAVER

Denne sæsons formål var at fokusere på indsamling af fisk 
og andre marine organismer (vertebrater, såvel som inver- 
tebrater), meiofauna, gastropoder, insekter og krybdyr.  
De næste sæsoner er det meningen, at der også skal fore- 
tages studier af fuglebestandene og botanikken i områd-
et. På længere sigt er det hensigten at få opbygget en 
fyldestgørende referencesamling i både Qatar og på SNM 
i København.

Det nominerede område indeholder, som beskrevet, flere  
spændende habitater, og flora og faunaen varierer natur- 
ligvis alt efter sæsonen. Derfor vil arbejdet med at beskrive  
området tage nogle sæsoner. For tiden arbejder de involve- 
rede parter med at beskrive og analysere data og prøver, 
og når sæsonrapporten ligger parat, har vi et grundlag 
for, hvor det kan være interessant at fokusere det frem- 
tidige arbejde.
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Med afsæt i offentliggørelsen af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger vedrørende den danske biodiversitet 
og naturforvaltning afholder Center for Makroøkologi, Københavns Universitet, et biodiversitetssymposium, der kommer  
til at omhandle seks temaer:

• Visioner for dansk natur – anbefalinger fra Natur- og Landbrugskommissionen

• Danmarks natur i en international kontekst

• Klimaforandringer – hvad er konsekvenserne for Danmarks natur?

• Naturen og miljøøkonomi

• Fra erfarings- til vidensbaseret forvaltning af Danmarks natur

• Biodiversitet for folket

På symposiet vil ny viden omkring aktuelle problemstillinger relateret til den danske  
biodiversitet og naturforvaltning diskuteres.

Biodiversitetssymposiet henvender sig til forvaltere, NGO’ere, forskere, studerende,  
embedsmænd, rådgivere, konsulenter mv. Tilmelding er nødvendig.

Sted: Biocenteret, Københavns Universitet, Ole Maaløesvej 5, 2100 København Ø

Arrangører: Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet

Pris: (normal/studerende, ved tilmelding før 1. marts 2013): 1050 kr/ 525kr

Læs meget mere om symposiets temaer her:  
http://macroecology.ku.dk/dk/biodiversitetssymposium2013/, hvor tilmelding også foretages.

Læs mere om biodiversitetssymposiet 2011, afholdt på Århus Universitet: 
http://www.dmu.dk/dyrplanter/konferencer/biodiversitetssymposiet2011/15
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 Foto: Danmarks Miljøundersøgelser, 
 Miljøtilstandsrapport 2005

DANSK  
BIODIVERSITETSSYMPOSIUM

http://macroecology.ku.dk/dk/biodiversitetssymposium2013/, hvor tilmelding ogs� foretages.
http://www.dmu.dk/dyrplanter/konferencer/biodiversitetssymposiet2011/
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DZS PROFIL
Dansk Zoologisk Selskab (DZS) er en demokratisk og 
fagligt funderet organisation med fast fokus på bevarelse 
af vildtlevende dyr og deres levesteder primært uden for 
Danmark i områder, hvor naturen er under særligt stort 
pres.

FOLKENE BAG

Selskabet’s faglige grundlag består af medlemmer, der 
har en baggrund eller viden i feltet: biologer, zoologer, 
geografer, ornitologer, zoo-professionelle m.fl. Udover 
vores fagmedlemmer tæller selskabet også støtte-med-
lemmer, der ønsker at slutte op om foreningens arbejde. 

Da foreningen drives frivilligt af aktive medlemmer’s 
arbejde, afhænger vores aktiviteter af medlemmernes 
egne idéer og initiativer. Vores bestyrelse holder møde 
hver anden måned.

VILDT VIGTIGT ARBEJDE

Siden foreningens start i 2004 har vi haft fokus på at 
formidle emner inden for naturbevarelse, dyreliv og 
biodiversitet gennem vores hjemmeside og senere gen-
nem vores Facebook- gruppe og udgivelsen af Habitat 
(tidligere udkom nyhedsbreve). 

Fra tid til anden afholder vi arrangementer for vores 
medlemmer. Vi er også med i felten og bidrager helt 
konkret til naturens bevarelse. DZS-medlemmer har 
planlagt og udført Kipini-ekspeditionen, der i 2007 kort-
lagde den biologiske mangfoldighed af pattedyr og  

fugle i Witu-skoven i Kenya. Vi kører desuden Mara-
Naboisho løveprojektet i Naboisho Conservancy ved Masai 
Mara reservatet i Kenya med DZS fagmedlem og biolog 
Niels Mogensen i spidsen. Løveprojektet arbejder for 
at reducere konflikten mellem løverne og Masai-kvæg-
bønderne gennem forskning af bl.a. løvernes færden i 
området. Endelig forsøger vi løbende at skaffe penge og 
sponsorer til flere naturbevarelses-projekter.

VELKOMMEN I GODT SELSKAB!

Vi byder nye medlemmer velkommen i Selskabet - om du 
blot passivt vil støtte op om vores arbejde, eller om du 
ønsker at deltage aktivt i selskabets arbejde. Alle, der man-
gler en base for et naturbevarelses-projekt, er ligeledes 
mere end velkomne i foreningen - vi kan da danne et 
solidt grundlag for projektet, både formidlings- og fun-
draisingmæssigt, og samtidig kan vi tilbyde et profes-
sionelt netværk at sparre med. 

Sponsorater og andre bidrag til foreningens arbejde vil 
blive modtaget med stor værdsættelse og tak. Skriv til 
os på info@zoologiskselskab.dk, hvis du eller dit firma 
ønsker at donere penge til foreningen - og modtag et 
diplom herpå.

Læs meget mere på vores hjemmeside 

www.zoologiskselskab.dk 

...og følg med på vores Facebook-gruppe

 
 
 
 
Du kan altid kontakte os på  
info@zoologiskselskab.dk

www.zoologiskselskab.dk
http://www.zoologiskselskab.dk/hvem-er-vi
http://www.facebook.com/groups/7720519962/
http://www.zoologiskselskab.dk/Projekter
http://www.mnlp.org/
http://www.mnlp.org/
http://www.zoologiskselskab.dk/hvad-kan-du-goere
www.zoologiskselskab.dk
http://www.facebook.com/groups/7720519962/
mailto:info%40zoologiskselskab.dk?subject=Information%20vedr.%20Habitat
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Fotokonkurrencen kører stadig!

I forrige nummer af Habitat (#5) annoncerede vi at fotokonkurrencen "Bedste wildlife fotos" kørte 
videre. Og konkurrencen kører stadig! Det vil den gøre, indtil redaktionen vurderer at der er nok 
indsendte fotos til at udgøre en reel konkurrence. Så skynd os at sende dine bedste wildlife fotos  
og deltag selv i konkurrencen! 

1)  Send os dine bedste skud med en kort beskrivende tekst (max 50 ord) og med  
 info om arten, det præcise sted, hvor fotografiet blev taget, samt dit fulde navn. 

2)  Billederne og billedteksterne skal sendes til red@zoologiskselskab.dk
 INDEN 10. MAJ 2013 

Det er ikke et krav, at du er medlem af foreningen. Redaktionens afgørelse vil være med vægt på  
billedets kvalitet, komposition, belysning, samt sværhedsgraden, med hvilken det har krævet at  
tage billedet. 

I næste nummer vil vi, såfremt der er indsendt tilstrækkelige fotos, udpege en 1., 2. og 3. plads.  
Vinderbillederne vil blive publiceret i Habitat med fuld kreditering til fotografen, og vinderen vil  
modtage en - på nuværende tidspunkt - ukendt præmie. 

Billederne, der vinder 1. og 2. pladsen, vil desuden bliver trykt på vores gadgets (f.eks. postkort, magnet 
mm.). Fotografen vil naturligvis også her blive krediteret.

Dette er din unikke chance for at få dit fedeste billede ud af computeren og ud til det natur-elskende folk!
www.danskzoologiskselskab.dk

BEDSTE WILDLIFE FOTO

SEND OS DIT BEDSTE SKUD 

-med en kort beskrivelse (max 50 ord), 
info om arten, det præcise sted, hvor  
fotografiet blev taget, samt dit  navn.

DETTE ER DIN CHANCE FOR AT FÅ DIT 
FEDESTE BILLEDE UD AF COMPUTEREN  
OG UD TIL DET NATURELSKENDE FOLK!

Billeder + tekst sendes til red@zoologiskselskab.dk senest den 10. maj - 2013 Fo
to

: J
on

at
ha

n 
Fi

ls
ko

v

Billederne fra 1., 2, og 3. pladsen bliver publiceret i #7, selvfølgelig med fuld kreditering til fotografen.  
Billederne der vinder 1. og 2. pladsen, vil desuden blive trykt på vores gadgets (postkort, magnet m.m.)

Redaktionens afgørelse vil være med vægt på billedets kvalitet, komposition,  
belysning, samt sværhedsgraden, med hvilken det har krævet at tage billedet.  
Vinderen får besked i næste nummer af Habitat (#7. Juli 2013)

send dit vildeste skud idag!
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En vild historie? - Skriv for Habitat!

Har du lyst til at få udgivet din historie om emner eller 
konkrete projekter rundt om i verden omhandlende 
vilde dyr, biodiversitet, naturbevarelse? Så har du din 
chance her!

Send os din artikel og billeder til red@zoologiskselskab.dk 
INDEN 1. APRIL 2013 - og få den udgivet i næste 
nummer af Habitat, der udkommer til juni 2013.

Du kan finde retningslinier for Habitats artikler her 
- her kan du også se og læse alle tidligere udgivelser.

Vi glæder os til at udgive DIN historie.  
 - Redaktionen for Habitat

#6for en vild verden

Dansk Zoologisk Selskab’s eMagasin 
December 2012

djævle
Tasmanske

udrydder
sig selv

Tekst:  Ida Hansen 

05 TASMANSKE DJÆVLE 
IDA HANSEN

38 SIPIDAN - SKILDPADDERNES HOVEDSTAD
JONATHAN FILSKOV

28 THE BIG FIVE I ARKTIS - MOSKUSOKSEN
ELMER TOPP-JØRGENSEN

#511 BIG BROTHER I HVALERNES VERDEN
Nynne Hjort Nielsen 
 

38 BIODIVERSITETS-HOTSPOT - MADAGASKAR
Kathrine Skeie

17 THE BIG FIVE I ARKTIS - ISBJØRNEN
Elmer Topp-Jørgensen

for en vild verden

Dansk Zoologisk Selskab’s eMagasin 
Juni 2012

SEABIRDS IN THE ARCTIC
NICHOLAS PER HUFFELDT

WINGS OVER 
ICY WATERS

http://www.zoologiskselskab.dk/home/habitat
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SÅDAN BLIVER DU MEDLEM

SÅDAN GØR DU

1) Gå ind på HJEMMESIDEN

2) Indbetal det årlige kontingent - enten med kreditkort via PayPal, eller ved overførsel 
 til vores konto i Danske Bank (3123 - 3123241312)

3)  Udfyld medlemsformularen med dine oplysninger (email, navn, adresse, medlems- 
 type mm.)

Du vil snarest herefter modtage en velkomstpakke med nogle af vores flotte 
gadgets (se evt. s 62-63). Glæd dig!

HVILKET SLAGS MEDLEMSKAB?

Du kan vælge mellem at blive fagmedlem eller støttemedlem. Fagmedlemmer er dig, 
som har en baggrund eller viden inden for vilde dyr, biodiversitet og/eller naturbe- 
varelse, hvor støttemedlemmer er dig, der blot ønsker at støtte op om vores arbejde. 
Derudover har du valget mellem at betale et årligt kontingent på 100 kr for et alminde- 
lig kontingent eller 250 kr (eller valgfrit derover) for et PLUS kontingent.

Som medlem kan du være med til at forme foreningens arbejde. Du er altid velkom-
men til at deltage i vores møder, bidrage med kompetencer inden for fundraising, regn- 
skab, IT eller hvad du nu er god til, komme med gode idéer til arrangementer og bistå 
i planlægningen hertil, og skrive indlæg og artikler til hjemmesiden, vores Facebook-
gruppe og ikke mindst Habitat. Kig evt. også i vores idékatalog for hvad vi mangler 
kræfter til i foreningens arbejde

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

Meld dig ind HER

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.

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

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

10% 
rabat!

DZS-medlemmer får 10% rabat i alle landets Friluftsland  
- og The North Face-butikker!

Medbring blot dit medlemskort. Tilbuddet gælder dog ikke allerede nedsatte varer og 
Canada Goose.

http://www.zoologiskselskab.dk/bliv-medlem
http://www.zoologiskselskab.dk/hvad-kan-du-goere
mailto:medlem%40zoologiskselskab.dk?subject=Medlem%20af%20Dansk%20Zoologisk%20Selskab
http://http://www.zoologiskselskab.dk/bliv-medlem
http://www.thenorthfacestore.dk/
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Et almindeligt medlemskontingent koster 100 kr/år, 
et PLUS-medlemskab 250 kr/år (eller valgfrit derover). 

Du kan frit vælge, hvilken kontingenttype og hvor  
mange års medlemskab gavebeviset skal gælde for.

Indsæt det fulde beløb + 20,- i forsendelsesgebyr på  
Reg. nr. 3123 Kontonr. 3123241312. Husk at notere 
dit fulde navn samt ”gavebevis” i tekstfeltet ved  
overførslen.

Send derefter en mail til info@zoologiskselskab.dk med 
oplysning om modtagers navn samt hvilken adresse 
gavebeviset skal sendes til - adressen kan både være 
direkte til modtageren eller til dig selv, hvis du gerne 
vil give det personligt. Når beløbet er gået ind på vores 
konto, sender vi straks gavebeviset afsted.

God fornøjelse

FR
A 

  M
IG

TI
L 

  D
IG

Vil du gerne give en personlig gave, med både hjertet og hjernen? Så giv et medlemskab til Dansk Zoologisk Selskab 
 - og hjælp dermed en ven med at hjælpe os i vores arbejde for bevarelsen af vilde dyr og deres levesteder. 

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

Få fingrene i vores flotte gadgets!
Vi har t-shirts med logo, forskellige postkort  
og magneter, nøgleringe og klistermærker.

VILDE PRISER!

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

Postkort (3 varianter): 6 kr/stk

Magnet (3 varianter): 15 kr/stk

Nøglering: 20 kr/stk

Klistermærke: (2 varianter) 4 kr/stk

OG DET BLIVER ENDNU VILDERE...

Du kan vælge mellem følgende “pakker” - og spare:

“Spidsmusen”: 5 valgfrie postkort - i alt 25 kr (spar 5,-)

“Lemuren”: 10 valgfrie postkort - i alt 40 kr (spar 20,-)

“Løven”: 4 valgfrie postkort + 2 valgfrie magneter 
- i alt 40 kr (spar 14,-)

“Isbjørnen”: 4 valgfrie postkort + 2 valgfrie magneter
 + 2 nøgleringe + 2 klistermærker - i alt 75 kr (spar 27,-9

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

HVORDAN?

Bestil ved at indbetale det fulde beløb + 30 kr i porto på vores Danske Bank konto (3123 - 3123241312) med 
angivelse af dit fulde navn i tekst-feltet. Skriv en mail til info@zoologiskselskab.dk med din bestilling (antal,  
type produkt/pakke, evt. str. t-shirt samt hvilken variant i tilfælde af flere varianter) og med modtageradressen. 
Når beløbet er modtaget sender vi dig pakken.

-  Derefter, glæd dig! 
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Vi har t-shirts med logo, forskellige postkort  
og magneter, nøgleringe og klistermærker.

POSTKORT

NØGLERING

KLISTERMÆRKER

MAGNETER
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Lån posters fra DZS 

Dansk Zoologisk Selskab har fem forskellige store posters,  
som meget gerne udlånes til brug ved relevante arrangementer eller andre events. 

Har du et arrangement, hvor én eller flere af disse posters kan hænges op,  
så skriv til os på info@zoologiskselskab.dk, og vi sender dem til dig med posten - selvfølgelig kvit og frit.

Kipini-ekspeditionen  
(naturbevarelses-projekt i 
Kenya planlagt og udført af 
DZS; engelsk tekst)

Naboisho løveprojekt  
(DZS-projekt om løvers  
bevarelse i Kenya;  
dansk tekst)

Mantanai-projektet om  
naturbevarelse på en lille,  
men unik ø nord for Borneo. 

Om Dansk Zoologisk 
Selskab og vores arbejde 
(dansk tekst)

Med DZS’s kamerafælder i 
felten (dansk tekst))

Løvernes udbredelse historisk (rød) og nu (blå).

Masai Mara og Naboisho Conservancy ligger i den centrale del af Østafrika.

Dansk 
Zoologisk
Selskab

Projektleder: Niels Mogensen, Dansk Zoologisk Selskab

Bestanden af løver er faldet drastisk.  
Konflikten mellem mennesker og løver 
er mere udtalt end nogensinde.
Et dansk projekt skal finde løsninger.

Billede: løve der sandsynligvis er død af forgiftning.

Der er desværre almindeligt, at løverne bliver forgiftet med 
en billig insektgift: Furadan. Stoffet er uden smag og lugt, 
og nedbrydes hurtigt, og kan derfor være svært at spore 
efterfølgende. 

Hvis løverne har nedlagt et stykke kvæg, drysses gift på 
resterne og når løverne kommer tilbage for at æde resten, 
bliver de forgiftede og dør af nervesvigt. Også gribbe, 
hyæner mm. dør af giften. 

Kvæg er på samme tid Maasai’ernes levebrød, og en helt 
central del af normadefolkets kultur. Hvis en løve nedlæg-
ger et maasai’ernes kvæg, er det gammel tradition, at også 
en løve må dø. 

Maasai’ernes livsstil er dog ændret noget. De er ikke 
længere så normadiske som de var, og det går i stigende 
omfang op for maasai’erne at de er afhænge af at bevare 
løverne, for at kunne tiltrække turister, og med dem vigtig 
indkomst. 

En fremtid for løverne:
Mara-Naboisho Løve Projektet

Afrikas rovdyr er i stigende grad i  
vanskeligheder, og der bliver  
stadig færre af dem. Dette er, i mod-
sætning til hvad mange tror, også  
tilfældet for kontinentets berømte  
bestand af løver.  
 
Disse mægtige rovdyr bliver ofte dræbt 
i konfrontationer med mennesker og 
deres husdyr. Samtidig falder mængden 
af byttedyr, da vildet er under voksende 
pres fra både krybskytteri og den store 
befolkningstilvækst. 

Arbejdet for at bevare de store rovdyr 
bliver stadig mere komplekst, og hele 
tiden mere nødvendigt.

Godt 90% af Afrkas løver er væk
For bare 70 år siden var der op imod 
450 000 løver på hele kontinentet. Idag 
er der bare ca. 20-30,000 tilbage.  
 
I safari-turismens hjemland, Kenya, er 
der nu kun godt 2000 løver, og  
bestanden reduceres med ca. 100 årligt. 

Der findes idag kun begrænset viden 
om rovdyrs adfærdsøkologi og popu-
lationernes status udenfor beskyttede 
områder, og det er af den grund centralt 
for bevarelsen af løverne at få en bedre 
forståelse af løvernes adfærd og antal i 
netop disse områder.

Det nye conservancy er på ca. 200 km2 

og ligger i Koiyaki distriktet umid-
delbart nord-øst for det verdenskendte 
Masai Mara reservat. 

Her har hele 500 landejere valgt at lade 
deres jorde indgå i Naboisho  
Conservancy, foreløbig i en periode på 
15 år. Det er det hidtil største initiativ 
af sin art.  

Projektet vil overordnet skabe en bedre 
forståelse af fordelene ved et  
conservancy, og give mulighed for at 
udbrede ideen til flere og andre  
ubeskyttede områder. 

Dette er i høj grad relevant, da hele 
70% af vildet i Kenya befinder sig uden 
for beskyttede områder.

Bag Naboisho Concervancy står blandt 
andre organisationen Basecamp Foun-
dation, som arbejder med øko-turisme 
og bæredygtuighed blandt de lokale 
maasai-stammer.  
 
Basecamp vandt det internationale  
øko-turisme selskabs pris for innova-
tion i 2010.

Projektet har i sit udspring et langt 
lokalt engagement, med inkludering af 
lokale maasai-folk i arbejdet med  
turisme og naturbevarelse. 

Det stærke lokale engagement, er med 
stor sandsynlighed også grunden til at 
så mange landejere kan se fornuften i at 
bevare områdets storlåede natur.

Danske Niels Mogensen nyder fortro-
lighed blandt maasaierne, og er derfor 
blevet givet ansvaret for det vigtige ar-
bejde, at monitere reservatets løver og 
i tæt samarbejde med maasai’erne, at 
forebygge de konflikter mellem løver 
og mennesker, der alt for ofte ender 
med at løverne dræbes. 

Lokalt engagement

Kort om projektet
Ved brug af GPS-halsbånd vil projektet 
kortlægge løvernes færden i terrainet 
over tid. 

Viden om løvernes færden er central 
for at kunne lægge reservatets grænser 
rigtigt, i forhold til løvernes færden. 

Det bliver samtidig muligt at advare 
maasai’erne, om at løverne nærmer sig 
deres kvæg, for på den måde afværge 
de konfliker, der resulterer i at løverne 
dræbes. 

Projektet foregår i samarbejde med:
Naboisho Conservancy
Kenya Wildlife Service (KWS)
Int. Lifestock Research Institute
Basecamp Foundation
Københavns Universitet

Partnere

Baggrund

Geografisk område

The Mantanani Archipelago island, Lungisan, is home to a large number of frigate birds and the red listed Mantanani Scops Owl.

The sandy beaches are attractive to turists, but plastic-litter is spoiling the experience

The Lion fish is one of many colorful fish species found

Authors: Dinesen, L and Lisbjerg, D

Identification mission to Mantanani 
Islands, Sabah, Malaysia

The Mantanani Islands are situated approximately 23 km off the northern tip 
of Borneo. This small Archipelago comprises three islands Mantanani Besar 
(1,760 ha), Kecil (50 ha) and a 40 m high limestone rock Lungisan. The Besar 
has a fishing village of about 1,000 inhabitants. 

The islands hold some extraordinary biological values on land as well as in the 
surrounding shallow waters. These values are threatened by increasing pres-
sure from an increasingly human population and tourists. A new management 
regime will have to be introduced to secure the values and the services they de-
liver to the local population. The aim of this identification mission is to pave the 
ground for management planning on the islands in collaboration with the local 
communities on Besar and relevant authorities.

A prepatory visit to Mantanani in Febru-
ary 2009 gave a first hand impression of 
threats facing biodiversity and natural 
resources.
The potential threats, which need to be 
scrutinised further, included:

• Unsustainable fishing i.e. corals being 
destroyed and Dugong possibly being 
exterminated in recent years. Sea turtles 
are becoming rare,
• Destruction and fragmentation of for-
est on the islands especially on Manta-
nani Besar,
• Garbage from tourists attract rats and 
other invasive predators,
• On Lingasan the frigatebirds are vul-
nerable to disturbance,
• Eggs are collected of threatened birds 
and turtles,
• Pollution along the coastlines.

KK Reef Watch is a local NGO based 
in Kota Kinabalu in Sabah. 

Danish Zoological Society and KK Reef 
Watch will jointly undertake the iden-
tification mission and KK Reef Watch 
will be the local point of contact for the 
Mantanani project. 

KK Reef Watch has plenty of experience 
in data collection as well as awareness 
and dialogue with local communities. 

Sabah Environment Protection  
Association 
 
Sabah Branch of the Malaysian Na-
ture Society 

Are also expected to support the project 
and might get involved in various ways.

Local partners

Local partner organisations are a vital part of the project.

There are a number of management  
opportunities to be looked into in more 
detail. 

These will include:

• Sustainable fishing
• Sustainable tourism
• Pollution control
• Regulation of cats, rats etc.
• Avoid disturbance
• Sustainable hunting
• Sustainable logging

Background

Threats

Geographical area
The largest is Mantanani Besar (~1,760 
ha) and the only inhabited island, where 
some 1,000 people live. It is mostly cov-
ered by coconut-groves but still some 
natural forest is left, not least in the 
western part, where there is a hill ridge 
and rocky shores with a number of mi-
nor caves. People are almost exclusively 
fishermen. Mantanani Kecil is a smaller 
(~50 ha) uninhabited island 2 km west 
of Besar. It primarily has a rocky shore 
with smaller patches of sandy beaches 
and it is covered by natural forest. At 
Kecil a tourist lodge is operating arrang-
ing diving tours and connected to Kuala 
Abai on mainland Sabah by motorboats.

Lungisan is a 40 m high limestone stack 
with steep slopes lying close to Besar. 
The limestone is covered with trees and 
without human impact apart from col-
lection of nests of swifts breeding in the 
caves.  

The adjacent marine waters contain 
coral reefs and shallow sandy waters. 
Over the islands hang frigate birds and 
thousands come to roost every evening 
on the Lungisan, including hundreds of 
the worlds most threatened: Christmas 
Frigate Bird (a significant part of the 
only 1,600 pairs breeding at Christmas 
Island). 

The coral reefs attract diving tourists 
and in the surrounding waters host sev-
eral species of sea turtles, dugong and 
Hammerhead shark as well as a very 
rich variety of corals and fish. On the 
islands the fauna comprises the Manta-
nani Scops Owl found on a few islands 
only and a unique scrub fowl as well as 
seven tropical fruit doves and a number 
of other forest species.  

Please find more information on: 
www.zoologiskselskab.dk/projekter/mantanani

Opportunities
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Kamerafælderne har været i brug i Danmark, Tanzania, Kenya og Namibia

Kamerafælder giver mulighed for at 
finde dyr, der ellers er meget sky. 
Her er et udvalg af billeder fanget med  
Selskabets kamerafælder.

Med på en smugkigger 
- kamerafælder i felten

Sponsorer
Kamerafælderne blev indkøbt med
bidrag fra H. R. Frederiksen og Grete 
Siim Frederiksens Fond og friluftsrådet

Afrikakort: California Geological Sur-
vey, www.gisuser.com

Selous game reserve, Tanzania

Kipini, Kenya

Namibia

Masai Mara og Naboisho Conservancy ligger i den centrale del af Østafrika.

Conservation and Use of Witu Forest, Kenya
Biodiversity and Disturbance Survey and 
Management Recommendations

Martin R. Nielsen & Claudia Sick

Funded by the Critical Ecosystem Partnership Fund,
Verdensnaturfondet / Aase og Ejnar Danielsens Fond
The Danish Zoological Society

Extract of the report

Biodiversity and Disturbance Survey and 
Management Recommendations

Conservation and Use of  
Witu Forest, Kenya

Witu forest is a component of the glo-
bally important Costal Forests of East-
ern Africa Biodiversity Hotspot charac-
terized by a particularly high number of 
endemic species per unit area. Previous 
studies suggest a potential for new spe-
cies discoveries and reports unmanaged 
and potentially unsustainable use of 
plant products - particularly extraction 
of timber.

Transect lines of a combined length of 5 
km were established and relative densi-
ties of duikers were estimated. Observa-
tions of traps, trails, cut trees and poles, 
evidence of collection of non-timber for-
est products, the occurrence of camps 
and use of fire per km transect were used 
as measures of human disturbance. Bio-
diversity surveys were conducted using 
six camera traps (2655 trap hours), iden-
tification of mammals and birds through 
audio and visual observations and mist 
netting (30 hours with 94.5 m2 net). 
Reptiles and amphibians were recorded 
through random observations and bucket 
pitfall trapping (3375 hours). Species 
lists were compiled and presented with 
information on species status and indica-
tor potential.

Recorded Mammals
Lion (Panthera leo) and African El-
ephant (Loxodonta Africana) and the 
conservation dependent (CD) African 
Buffalo (Syncerus caffer). IUCN listed 
forest dependent species include the 
conservation depended (CD) Harveys 
Duiker (Cephalophus harveyi) and Suni 
(Neotragus moschatus) and the near 
threatened (NT) Lesser Elephant Shrew 
(Elephantulas rufescens).

Recorded birds
Bird observations include the near 
threatened (NT) Southern Banded 
Snake-eagle (Circaetus fasciolatus) 
and Fishers Turaco (Tauraco fischeri). 
In addition the regionally threatened 
Saddle-billed Stork (Ephippiorhynchus 
senegalensis), African Crowned Eagle 
(Stephanoaetus coronatus), Little Yellow 
Flycatcher (Erythrocercus holochlorus) 
and Scaly Babbler (Turdoides squamu-
lata) were recorded. Of the observed 
species the Little Yellow Flycatcher, 
Mombassa Woodpecker (Campethera 
mombassica), Chestnut-fronted Helmet-
shrike (Prionops scopifrons) and Fishers 
Turaco are endemic to the Costal Forest 
Biodiversity Hotspot. Observations also 
include the Red-tailed Ant-Trush (Neo-
cossyphus rufus) whose eastern sub-
species is endemic to the Costal Forest. 
The Scaly Babbler is otherwise range 
restricted within Kenya. Observations 
also include the Cinnamon-chested Bee-
eater (Merops oreobates), the Forest Ba-
tis (Batis mixta) and the Green-backed 
Twinspot (Mandingoa nitidula) repre-
senting an extension of the known range 
for these species. It could, however, not 
be determined weather observations 
were only stray individuals. The forest 
also appears to be important for migra-
tory birds. A number of Intra-African 
migrating birds including the Yellowbill 
(Ceuthmochares aereus), Broad-billed 
Roller (Eurystomus glaucurus) and Red 
Capped Robin-chat (Cossypha natalen-
sis) were recorded in Witu forest at an 
earlier time than expected in accordance 
with the described migration patterns.

Sponsors/Partners
Sponsors
Critical Ecosystems Partnership Fund
WWF / Aase og Ejnar Danielsens Fond
Kipini Wildlife and Botanical Conservancy
Partners
Kipini Wildlife and Botanical Conservancy
Nature Kenya (Birdlife International, Kenya)
Kenya Wildlife Service (KWS)

Method

A stakeholder identification exercise was conducted.

Adult female, Sykes Monkey

Eighty-five bird species were recorded. Bird specialists from Nature Kenya joined the team.

Hard copies of the report were sent to all partners and 
stakeholders. The report is also availale from the  
Danish Zoological Society website: 

www.zoologiskselskab.dk/projekter

Carmine Bee Eater

Background

Dansk Zoologisk Selskab har haft kamerafælder i brug i bl.a. Tanzania, Kenya og Namibia

Maske sommerfuglefisk fra Rødehavet
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Zanzibar Rød Colobus er truet af udryddelse, og har kun en 
(måske to) små stykker skov tilbage at leve i.

Præsentation af Dansk Zoologisk Selskab

I år 2050 vil Jordens befolkning nå 9 mia. 
Inden da kan både gorillaer, løver og 
mange andre arter være udryddet. 
Vi arbejder for en anden fremtid.

Dansk Zoologisk Selskab
- for en levende verden

Globaliseringen rækker videre og dybere 
end flytning af arbejdspladser til østen. 
Globaliseringen betyder også at vi dan-
skere forbruger af naturressourcer der 
ligger langt væk fra os. Det voksende 
pres på naturressourcer verden over, har 
direkte og konkret indflydelse på na-
turen og den biologiske mangfoldighed 
mange steder i verden.
 
Vi har som en del af det danske globale 
engagement også forpligtelse til at ar-
bejde for bevarelse af dyr og natur. Ikke 
kun fordi det har stor herlighedsværdi 
og en kilde til åndelig/spirituel rigdom. 
Men i høj grad også fordi den samme 
natur også fungerer som buffer for 
naturkatatrofer og epedemier. 

En mangfoldig natur sørger for bestøvn-
ing af afgrøder, sikrer stabil vandforsyn-
ing i lokalområderne. Ude i fremtiden 
venter uden tvivl både ny medicin og 
nye teknologier, der enten er inspirerede 
eller direkte aflede af den biologiske 
mangfoldighed.  
 
Vores urbane livsstil skaber langsomt 
en distance til den natur, som vi alle er 

afhængige af, og bevarelse af fjerne og 
eksotiske dyre og plantearter kan fore-
komme både akademisk og irrelevant. 
Samtidig fortrænger menneskelige ak-
tiviteter stadig mere af den vilde natur, 
og netop ødelæggelse af levesteder er en 
af de helt store faktorer i udryddelsen af 
arter verden over. 

“Samtidig fortrænger men-
neskelige aktiviteter stadig 
mere af den vilde natur...” 

Hvis vi fortsætter ad samme spor, vil 
der snart ikke være mere mangfoldig og 
vildsom natur tilbage. Den seneste  
internationale rødliste-rapport viser 
blandt andet at 20% af verdens pattedyr, 
30% af krybdyr og padder, 50% af ver-
dens abe-arter og hele 70% af verdens 
plantearter er truede af udryddelse.
 
Vores løsning er at handle, og gennem 
formidling, viden, billeder og ord styrke 
interessen og forståelsen for naturen. 

Vi vil skabe projekter, der skal vise vejen 
frem, for en verden med plads til både 
natur og mennekser. 

Siden 2005 har Selskabet udgivet ny-
hedsbreve med artiker om natur og dyre 
i hele verden. 

I Juni lancerede vi internet magasi-
net, HABITAT - for en levende verden, 
der kan læses online eller downloades/
printes og læses i ro og mag hjemme på 
sofaen. 

www.zoologiskselskab.dk/habitat 

Om Dansk Zoologisk Selskab
Gennem de sidste 5 år har Dansk Zo-
ologisk Selskab opbygget en ny dansk 
naturbevaresesorganisation.

Det er vores ubeskedne mål at skabe 
plads til flere danske naturbevarelses 
projekter, for på samme tid at få mu-
lighed for at formidle dette arbejde til 
almindelige danskere med interesse for 
naturen og de vilde dyr overalt på Jor-
den.

Det er vores overbevisning, at mange 
danskere har en fastgroet interesse for 
natur og dyr. Rigtig mange holder af 
naturfilm på TV, og fascineres af det fo-
runderlige dyreliv som findes overalt i 
verden. 

Dansk Zoologisk Selskab vil gøre na-
turen og arbejdet for at bevare levest-
eder for verdens vilde dyr nærværende 
og engagerende for danskerne. Til dette 
benytter vi allerede de mange nye mu-
ligheder som internettet og de sociale 
medier byder på.

Om Dansk Zoologisk Selskab

Aktiviteter
Det er vores mål, at iværksætte og ud-
føre danske videnskabeligt funderede 
naturbevarelsesprojekter:

1) (2010-2013) Mara-Naboisho Lion 
Project: Undersøgelse af løvebestand-
ene i og omkring reservatet Masai 
Mara, for at kunne give anbefalinger til 
kommende private beskyttede områder 
(Lokation: Kenya). Se mere her: www.
mnlp.org 

2) (2010-2011) Projekt Matanani: Udar-
bejdelse af lokal handlingsplan for bev-
arelse af naturen på øen Lingasan, som 
er hjemsted for bl.a. en koloni af fregat-
fugle. (Lokation: Malaysia). Se mere 
her: www.zoologiskselskab.dk/projek-
ter/mantanani

At forstærke påskønnelse af naturen og 
dens mangfoldighed via blandt andet 
vores hjemmeside, nyhedsbreve, ele-
ktronske magasin HABITAT og sociale 
medier som Facebook. 

Baggrund

e-magasinet: HABITAT

- og formidl vores budskab
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