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Forord

Af miljøminister Hans Chr. Schmidt

Naturen er til for alle. For at leve skal vi bruge naturen.
Men vi må ikke ødelægge den eller forandre den for
meget, så der ikke er nok natur tilbage til fremtidens børn
og voksne. Det er en stor og svær opgave at finde
balancen mellem at benytte verdens natur og at beskytte
den. Men vi er nødt til at arbejde på det. Hele tiden. På
mange måder. Og over hele verden.

Sjældne dyr og planter er ikke bare værdifulde for ver-
dens natur. De er også mange penge værd. Derfor er det
ikke nok at beskytte dyrenes og planternes levesteder.
Vi må også sørge for, at handel ikke udrydder dem.

Det kan vi gøre på to måder. Den ene er fælles regler for
handel mellem verdens lande. Men det er ikke nok. Den
anden vigtige ting er at vi selv er opmærksomme på

problemerne. Så vi lader være med at købe sjælden-
hederne og lader være med at købe ting, som er frem-
stillet af dem.

Denne bog handler om Washingtonkonventionen. Et sæt
internationale regler, som verdens lande  samarbejder om
for at beskytte verdens truede dyr og planter. Bogen og
materialet i CITES-kassen fortæller mere om hvordan.

Jeg håber jeres arbejde med materialet gør jer klogere.
Det er første skridt på vejen mod at beskytte verdens
natur.
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De dyrebare dyr

Du er på savannen i Afrika. En elefant kommer tordnende imod dig med de store ører

udspilet i vrede. Rundt om fnyser zebraerne nervøst. De stamper i jorden og afventer

signalet for flugt. Kun nogle meter fra dig stopper elefanten op og ryster vredt på

hovedet. De kæmpemæssige stødtænder river grene af de omkringstående baobab-

træer. Efter et øjebliks intens stilhed drejer dyret omkring og forsvinder i horisonten,

mens savannen langsomt vender tilbage til sin normale søvnige tilstand. Grupper af

små papegøjer flyver ud for at finde føde, en spyttende kobra glider langsomt over

den brændende røde jord og en enlig løve gaber højt inden den slumrer ind for at

samle kræfter til nattens jagt.

Sådanne nærbilleder fra hverdagen i verdens vilde natur kan få mange til at rykke lidt

længere frem i stolen. De vilde dyr og planter fascinerer os og tiltrækker sig vores

opmærksomhed. Flere og flere af os rejser gerne langt væk for at se og opleve andre

landes natur på nært hold og fjernsynets udsendelser om giftfrøer, kæmpeblæk-

sprutter og bengalske tigre tiltrækker hver dag mange seere. Der er ingen tvivl om at

vilde dyr og planter for alvor er blevet en vigtig del af vores hverdag og bevidsthed.

Men dyr og planter er ikke kun interessante og eftertragtede når de er i deres naturlige

omgivelser. Mange mennesker synes samtidigt at deres pels, skind, knogler, tænder

eller horn er så smukke at de gerne vil flytte noget af det hjem i dagligstuen. Dyr og

planter er derfor igennem århundreder blevet anvendt til alt fra frakker, sko og paraply-

holdere til billardkugler, pejsetæpper og urremme. Derudover bliver dyre- og plantedele

solgt for millionvis af kroner som medicin, parfume og eksotiske turistsouvenirs,

mens levende dyr som kamæleoner, fugleedderkopper og papegøjer bliver solgt i stort

antal som kæledyr.
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Handelen med vilde dyr og 

Igennem århundreder er der blevet købt og solgt enorme
mængder af dyr og planter fra naturen og tallene har
generelt været stigende år for år. I moderne tid bruger vi
så mange ting fra naturen at den årlige handel med vilde
dyr og planter for nogle år siden blev anslået til at være
ca. 6 milliarder dollars, eller hvad der dengang svarede til
ca. 36 milliarder kr. Og selv om det kan være meget svært
at anslå nøjagtigt, er der ingen grund til at tro at det tal er
blevet mindre med årene. Snarere tværtimod.

Man kan købe mange dyr og planter for 36 milliarder kr.
Og man regner da også med at der på verdensplan årligt
handles med over 30.000 levende aber, 5.000.000 fugle,
10.000.000 krybdyrskind, 15.000.000 pattedyrskind og
over 500.000.000 tropiske fisk! Og selv om en del af disse
er opdrættet i fangenskab, er det tydeligvis enorme
mængder dyr, der bliver fjernet fra deres naturlige miljø
hvert år.

Og så er der alt det, vi ikke hører noget om…

For udover de mange fisk, fugle og skind, der er nævnt
hér er der også alt det, der i ly af mørket bliver skudt,
indsamlet eller fanget ulovligt. Og som derefter bliver
smuglet over grænserne og solgt til købere over hele
verden. Det kan være til en samler, der vil give formuer for
en meget sjælden fugl, eller en rigmand, der vil give
mange penge for at eje en levende orangutang.

Rundt om på kloden handles der dagligt ulovligt med
mange, mange truede dyre- og plantearter. Så mange, at
man mener at omfanget af denne ulovlige handel kun lige
overgås af den ulovlige handel med våben og narkotika.
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 planter

Kan naturen holde til det?

Tallene for handelen med vilde dyr og planter er så utroligt
store, at det har gjort mange bekymrede for hvor mange
dyre- og plantearter, der bliver tilbage til fremtidens genera-
tioner. For spørgsmålet er, om naturen virkelig kan holde
til, at man fjerner så store mængder af dyr og planter fra
deres naturlige levesteder. Måske vi skal vænne os til at
flere og flere dyrearter kun lever i zoologiske haver? Eller
måske til sidst helt bliver udryddede.

Hvis ikke der bliver gjort noget, er det i hvert fald sikkert,
at der vil blive færre og færre dyre- og plantearter tilbage i
naturen. Det har man kunnet se i mange år, men indenfor
de sidste 10-20 år er det hele tiden blevet værre. Det viser
sig faktisk at den hastighed, som dyre- og plantearter
uddør med i dag, er større end nogensinde før i jordens
historie.
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Befolkningspres

Trods de store mængder af vilde dyr
og planter der fjernes fra naturen er
det største problem for de truede arter
ikke engang handelen med dyrene og
planterne, selv om det er slemt nok.
Det helt store problem for verdens
dyre- og plantearter er, at der bliver
mindre og mindre plads til dem. For vi
bliver flere mennesker på jorden for
hvert år der går. Og dermed bliver der
hvert år større behov for mad og tøj.

For at få opfyldt de helt nødvendige
behov, opdyrker og inddæmmer vi
hele tiden nye  naturområder. Store
skovhugstfirmaer fælder årligt kæm-
pestore regnskovsområder for at få
træ til den vestlige verdens møbel-
industri. Regeringer rydder naturom-
råder for at sælge træ, for at få plads
til veje, for at kunne udnytte under-
grundens mineraler og for at lede efter
olie. Og lokale bønder er nødt til at
brænde skovområder af for at skaffe
landbrugsjord så de kan brødføde
deres familie.

Dermed bliver regnskovene, savan-
nerne og de frie stepper, som i million-
vis af år har været uundværlige leve-
steder for verdens dyr og planter,
stadigt mindre og mindre.

Det stigende behov for mere land-
brugsland kaldes et befolkningspres.
Og de områder med det største
befolkningspres er uheldigvis også de
områder med langt de fleste dyre- og
plantearter. Et godt eksempel er regn-
skovene der indeholder over 70% af
alle dyre- og plantearter, selvom de
kun optager 5% af jordens overflade.
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Rundt omkring regnskovene bor en
stadigt voksende del af verdens
befolkning og da det er nogle af
verdens allerfattigste mennesker,
som bor der, er det også nogle af
dem, der har mest brug for landbrugs-
jord. De er derfor tvunget til at rydde
regnskovsområderne for at skaffe
mad nok til deres familier. Fattigdom
er altså én af grundene til at så
mange dyre- og plantearter i dag er i
fare for at uddø.

Udviklingen er svær at stoppe. For
netop behovet for mad, rent drikke-
vand og tøj på kroppen har alle
mennesker krav på at få opfyldt,
fattige som rige. Man kan derfor ikke
bare sætte hegn op om alle naturom-
råder og derefter låse porten og
smide nøglen væk. Hvis man nægter
folk adgang til landbrugsjord, kan det
medføre sult og endnu mere fattig-
dom.

For at naturområderne ikke skal
forsvinde helt, har man alligevel over
hele verden lavet nationalparker, hvor
det er forbudt at fælde træerne i
skoven eller på anden måde øde-
lægge området. Derved er naturen i
dét bestemte område beskyttet fra at
blive til landbrugsjord eller ende som
havemøbler i den vestlige verden.
Heldigvis er man mange steder nu
begyndt at arbejde sammen med de
mennesker, der lever i nærheden af
de beskyttede områder. På den måde
kan man måske sikre at de også får
glæde af, at man beskytter den vilde
natur.
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Mange arter er alligevel truede af udryddelse

Mange arter er alligevel t

Selvom man har beskyttet nogle områder mod ødelæg-
gelse er mange dyre- og plantearter alligevel i fare for at
uddø. For skønt der kun er ganske få af dem tilbage i
naturen er der desværre stadigvæk folk, der vil betale
store summer for de sjældne dyr. Mange af de truede arter
bliver skudt eller indsamlet ulovligt, så de senere kan blive
smuglet ud af landet og solgt til mennesker over hele
verden.

Det har lagt et så stort pres på flere og flere arter, at de i
dag enten er helt udryddede eller på vej til at blive det.

Et eksempel er tigeren, der før i tiden fandtes i stort antal
over hele Asien. Nu er der kun nogle få tusinde dyr tilbage
i naturen. Tigeren er bl.a. blevet skudt for dens smukke
skind, der har været brugt til damefrakker og vægophæng
i mange år. I dag er det største problem, at mange menne-
sker mener tigerknogler er vigtig medicin. Videnskabsfolk
er så bekymrede for tigeren, at nogle regner med den helt
er forsvundet fra naturen indenfor de næste 100 år. Den
samme triste historie kan fortælles om mange, mange
andre dyr som for eksempel pandaerne, næsehornene,
asiatiske elefanter og havskildpadderne.
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truede af udryddelse

Den udvikling synes mange i dag ikke er særlig
fornuftig. Og de fleste af verdens regeringer
er derfor begyndt at gribe ind imod den
voldsomme overudnyttelse af naturen,
ligesom der er opstået flere og flere
organisationer, som arbejder aktivt for
at beskytte verdens natur mod
ødelæggelse og udryddelse.

Bæredygtighed

Et af de vigtigste kodeord for naturorganisationerne og
de bekymrede regeringer er ”bæredygtighed”. Det er et

begreb, der betyder, at der ikke må fjernes mere fra
naturen, end naturen er i stand til at genskabe.

Et godt eksempel på manglende bæredygtighed er den
afrikanske elefant og det engang så enorme marked

for elfenben. Der blev tidligere dræbt mange afrikan-
ske elefanter for at bruge deres stødtænder til

klavertangenter, billardkugler og meget andet. Det
mente man ikke kunne være noget problem, for
Afrika havde tilsyneladende uendeligt mange
elefanter.

Men i løbet af 1980’erne fandt man ud af at
bestandene af elefanter i Afrika var alvorligt
truede. Og det var ikke kun fordi mange af

deres levesteder var forsvundet. Man havde
tilsyneladende skudt flere elefanter end
bestandene kunne tåle. Dette skyldes bl.a.
at elefanten kun får unger med  flere års
mellemrum og at det tager mange år før

elefanten er kønsmoden. Derfor tager det
meget lang tid før der er født nye elefan-

ter i stedet for de, som bliver dræbt.
Heldigvis er vi i dag opmærksomme på
at der ikke kan skydes et ubegrænset
antal elefanter, men at der skal holdes
øje med hvordan bestandene har det.

Samme eksempel kan faktisk bruges
om alle dyr og planter. Altså at vi ikke
skal tage mere fra naturen, end den
kan holde til. At det skal være bære-
dygtigt.
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WashingtoWashingto
Washingtonkonventionen/CITES

Det er præcis tanken om bæredygtighed og beskyttelse af
de truede arter, der ligger bag Washingtonkonventionen.
Konventionen kaldes i daglig tale for CITES, som er en
forkortelse af det engelske ”Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna”,
eller på dansk: ”Konventionen om international handel med
truede vilde dyr og planter”.

Washingtonkonventionen blev underskrevet helt tilbage i
starten af 1970’erne, hvor presset på naturen for alvor blev
synligt. Det var ved at gå op for mange, at det efterhånden
var et spørgsmål om tid, før adskillige af naturens dyre- og
plantearter helt ville forsvinde. Det hverken kunne eller
ville man acceptere. Derfor besluttede man sig for at
starte et samarbejde mellem verdens lande for på den
måde at forsøge at sætte en stopper for den ukontrolle-
rede handel med de truede dyre- og plantearter. Det blev til

Washingtonkonventionen, der i dag har over 150 medlems-
lande ud af verdens omkring 200 lande.

Formålet med konventionen er at sikre en bæredygtig
handel med dyr og planter. Det gør man ved at forbyde
handel med de mest truede arter, mens der skal tilladelse
til at handle med de ikke helt så truede arter. Derudover er
der en del arter, som ikke er truede på grund af handel. De
er derfor slet ikke omfattet af konventionen. Men man
holder et vågent øje med dem og de bliver omfattet af
konventionen, hvis man mener det er nødvendigt.

Konventionen er altså ikke til for at forhindre at der bliver
handlet med verdens dyr og planter – kun at det sker på
en bæredygtig måde. På den måde sikres det nemlig at
der også på lang sigt kan tjenes penge på naturens
ressourcer – til gavn for både mennesker og natur. Det er
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onkonventionen/CITESonkonventionen/CITES
Papegøjer er meget populære
kæledyr. Du kender måske selv
en, der har en undulat eller en
nymfeparakit derhjemme.

Papegøjer er populære, fordi de
er kloge og sjove dyr, der ofte er
meget smukke og farvestrålende.
De fleste papegøjer er beskyt-
tede i naturen, og nogle arter må
der slet ikke handles med, da de
er opført på liste I. Kun hvis
fuglene er født i fangeskab kan
der gives tilladelse til at købe og
sælge sådanne arter. Et eksem-
pel på sådanne meget beskyt-
tede fugle er palmekakaduen,
der koster op til 250.000 kr. for en
han og en hun.

Én af de mest almindelige
papegøjer herhjemme er den grå
jaco fra Afrika, som er en fugl, der
kan blive meget tam og som har
let ved at lære at tale. Der er
derfor gennem tiden blevet taget
mange grå jaco´er fra naturen.
Så mange at man på et tidspunkt
satte en stopper for det. Man ville
ikke risikere at fjerne flere fugle
end naturen kunne holde til.
Nogle steder kan man igen hente
grå jaco´er fra naturen. Det
vurderes at være bæredygtigt.

nemlig vigtigt at huske på at mange
mennesker, specielt i den fattige
del af verden, lever af at handle
med naturen. Det skal vi ikke
forhindre og dermed tage
deres mulighed for at overleve fra dem. Men der skal jo
også være natur tilbage til deres og vores børn og børne-
børn.

For at gøre handelen bæredygtig findes der under
Washingtonkonventionen nogle såkaldte lister over
truede dyre- og plantearter. Listerne kaldes CITES lister.
Der findes samtidig regler for hvad man må og ikke må,
hvis man bor i et land, der er medlem af konventionen.
Reglerne skal sikre at handelen foregår bæredygtigt.

Du kan se CITES listerne i det røde A4-hæfte i CITES-
kassen.
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CITES listerne

CITES listerne, der blev lavet i starten af 1970’erne,
bruges stadigvæk i dag, men det er desværre nødvendigt
hele tiden at tilføje nye arter. En gang imellem tager man
også en art af listerne igen, hvis man ikke længere mener,
den er truet eller fordi arten helt er blevet udryddet. CITES
listerne gælder for de levende dyr og planter samt alle de
ting, der kan fremstilles af dem.

Der findes tre CITES lister. Liste I består af dyre- og
plantearter, der slet ikke må handles med fordi de er så
truede, at man slet ikke må fjerne dem fra naturen. Der er
dog visse undtagelser. Bl.a. hvis et dyr på liste I er født i
fangenskab eller en plante er dyrket i for eksempel driv-
hus. Men generelt må der overhovedet ikke handles
med arter på liste I. Tigeren, pandaen og
næsehornet er på liste I, ligesom
ca. 1000 andre dyre- og
plantearter.

Liste II og III er lister med næsten 30.000 dyre- og plante-
arter, som man mener, der bør holdes et særligt godt øje
med. Man vil forhindre, at de ender med at være lige så
truede som tigeren, næsehornet eller de andre dyr på liste
I. Derfor skal man altid have tilladelse til at flytte sådanne
arter fra ét land til et andet. Det kræver såkaldte CITES
tilladelser, som bliver udstedt af de forskellige landes
myndigheder. Tilladelserne bliver kun udstedt, hvis man
mener det er bæredygtigt. På den måde bliver der holdt
godt og grundigt øje med hvad der bliver handlet med.
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Udover at holde øje med hvad der bliver handlet med, er
der folk der undersøger hvordan det går med dyrene og
planterne i den vilde natur. Hvis det viser sig at der bliver
solgt for mange af en bestemt art og det ikke længere er
bæredygtigt, bliver der sat en stopper for handelen.
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Bilag og CITES lister

Bæredygtig jagt

Mennesket har altid brugt
naturen til at skaffe sig mad,
tøj og andre livsvigtige
fornødenheder. Igennem
årtusinder har vi jaget, fisket
og indsamlet dyr og planter
for at sikre vores familiers
overlevelse. I dag, hvor vi kan
købe al vores mad og tøj i
forretninger, er det op til den
enkelte, om han eller hun har
lyst til at supplere dagligda-
gen med dyr og planter hentet
direkte i naturen. Det er fri-
villigt, om man vil gå på jagt
eller tage på fisketur, eller om
man hellere vil købe sit kød
og sine fisk direkte fra køledi-
sken. Men set ud fra diskus-
sionen om naturbevaring er
der ikke nødvendigvis noget
galt i at gå på jagt eller tage
på fisketur. Det afhænger blot
af, om det er bæredygtigt.
Nogle gange kan jagt eller

fiskeri efter vilde dyr ligefrem
være en fordel for bevaringen
af de forskellige arter. Mange
jægere og fiskere er villige til
at betale store summer for at få
lov til at nedlægge eller fange
de lidt sjældnere dyr. De
mennesker, der kan tjene
penge på jagten eller fiskeriet,
har derfor en interesse i at
dyrene ikke bliver udryddede,
da det vil tage deres indtje-
ningsmuligheder fra dem. De
er interesserede i, at jagten og
fiskeriet foregår bæredygtigt
og at dyrenes levesteder ikke
bliver ødelagte. Hvis der ikke
kunne tjenes penge på
dyrene, ville der måske ikke
altid være helt den samme
interesse for at passe på dem.
På den måde kan man sige, at
jagt kan være med til at bevare
en bestand af dyr, hvis den
foregår med omtanke.

Bilag A er næsten helt magen til liste I, bilag B er næsten
helt magen til liste II og bilag C er næsten helt magen til
liste III. For bilag D gælder der lidt andre regler. Når du
kigger i det røde hæfte med CITES listerne kan du se at
hæftet er delt ind i bilag A, B og C. Ud for hvert dyr eller
plante kan du se en parentes hvori der står om arten er på
liste I, II eller III.

Danmark er medlem af EU og dér findes de samme regler
som i resten af verden. Man har derudover vedtaget nogle
strengere regler og vi har derfor nu nogle af verdens
skrappeste bestemmelser vedrørende handelen med
truede dyrearter. Det skyldes at EU er et af de steder, der
indfører allerflest dyr og planter. Derfor bruger vi ikke liste
I, II og III indenfor EU, men i stedet nogle lignende lister,
der hedder bilag A, B, C og D.
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Der er mange regler for hvad man må og ikke må
med truede dyrearter, men de vigtigste er som nævnt:

•  At det er forbudt at handle med de dyr og planter, der
står på liste I og bilag A. Det gælder hvad enten det er
produkter af arten eller et levende eksemplar. Der er
enkelte undtagelser, så det er altid en god ide at
snakke med myndighederne i det land, man bor i. I
Danmark skal man ringe til Skov- og Naturstyrelsen.
Her kan du få svar på alle dine spørgsmål.

•  At det kræver en tilladelse at tage dyr og planter, der
findes på listerne med til EU fra andre lande. Skov- og
Naturstyrelsen kan hjælpe dig eller dine forældre med
at finde ud af hvordan man får sådan en tilladelse.

Men listerne og bilagene er ikke helt ens. Nogle arter bliver
der nemlig holdt ekstra godt øje med indenfor EU. Det
gælder f.eks. den græske landskildpadde, som mange
holder som kæledyr. Den er på liste II udenfor EU, men
indenfor EU er den på bilag A. Reglerne for bilag A er lige
så skrappe som reglerne for liste I. Det betyder, at der
ikke må handles med græske landskildpadder indenfor
EU. Kun hvis skildpadden er født i fangenskab kan man få
lov til at sælge og købe den. Og dét kræver en tilladelse
fra Skov- og Naturstyrelsen.

En anden vigtig forskel er at reglerne i EU også gælder for
handel med dyr og planter indenfor hvert enkelt EU-land.
Reglerne udenfor EU drejer sig hovedsageligt om handel
mellem landene. Derfor skal du have en tilladelse fra
Skov- og Naturstyrelsen hvis du f.eks. køber en græsk
landskildpadde i dyrehandelen.

Den generelle regel er altså at ingen dyr og planter på bilag
A må købes eller sælges uden en tilladelse.

Reglen om at man skal have CITES tilladelser for at flytte
et dyr eller en plante over grænserne gælder derimod ikke
indenfor EU. Her er der nemlig i dag principielt set ingen
grænser. Derfor kan man uden tilladelse købe og sælge
dyr og planter indenfor hele EU, hvis de er opført på bilag
B, C og D. Du kan derfor fint købe et par krokodilleskinds-
støvler i den lokale skoforretning eller på et marked i
Paris.

Men hvis du skal have en souvenir med hjem til Danmark
fra et land udenfor EU, og den er opført på CITES listerne,
skal du have en tilladelse til det.
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HVAD MED AL DEN ULOVLIGE HANDEL?

Så længe der er mange penge i dyr og planter, så længe
vil der blive ved med at blive taget dyr og planter fra
naturen. Og hvis man ikke kan gøre det lovligt, ja, så vil
der altid være nogen, der er parate til at gøre det ulovligt.

Måske kan det være af ren og skær nød – prisen for de
dyr, der bliver fanget eller skudt ulovligt, kan måske
forhindre at en krybskyttes familie kommer til at sulte.
Men meget af det, der sker ulovligt, sker fordi der er
mellemmænd, der tjener penge på at smugle sjældne dyr
og planter over grænserne.

En del af de ulovlige dyr og planter kommer over græn-
serne ved hjælp af forfalskede papirer. Eller ved at blive
smuglet på de mest fantasifulde måder, der tit betyder at
de levende dyr og planter kommer til skade og måske dør.
Smuglerne putter de ulovlige dyr og planter i kufferter med
falske bunde, de har hemmelige rum i deres biler og nogle
har endda syet dyr og planter ind i deres eget tøj for at
undgå toldernes skarpe blikke. Der er uanede måder at
smugle på og med de enorme fortjenester, der kan være
på de ulovlige dyr og planter, bliver alle kneb brugt.
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Heldigvis er toldere og politi rundt omkring i verden blevet
skrappe til at opspore både krybskytter og smuglere. Der
er hver måned historier fra hele verden om hvordan
forbrydere er blevet fanget med ulovlige og truede arter i
bagagen. Det er meget forskelligt hvordan der straffes
rundt omkring i verden, men dyrene og planterne bliver
næsten altid konfiskerede og overdraget til landets myn-
digheder.

Herhjemme er det Skov- og Naturstyrelsen, der tager
stilling til hvad der skal ske med de konfiskerede dyr. Hvis
det er levende dyr kommer de normalt i en af de zoologi-
ske haver eller i sjældne tilfælde bliver de sendt tilbage til
den vilde natur i deres eget land. Hvis det er produkter af
dyr og planter bliver de brugt til at informere andre menne-
sker om at det er vigtigt at passe på naturen. CITES-
kassen, som I har lånt, er fyldt med ting, der er konfiske-
rede i Danmark.

I Danmark giver man for det meste kun bøder til dyre-
smuglere, men andre lande har meget strengere straffe. Et
eksempel er Sydafrika, der i 1999 gav fire mænd hver 29
års fængsel for at skyde tre næsehorn.

Og det er da slet ikke til at vide hvad der venter nogle
smuglere i Indien. De blev opdaget i år 2000 med ikke
mindre end fire døde tigere, 70 døde leoparder, 221 hjorte-
antilopeskind og 18.000 kløer fra leopard. Det sidste tyder
på at næsten 1000 leoparder har måtte lade livet for at
kunne tilfredsstille købere over hele verden. Kun et par
uger før var det blevet opdaget at en lastbil, der transpor-
terede cowboybukser, også indeholdt 3 døde tigre og 50
døde leoparder.

Herhjemme i Danmark har vi også konfiskeret store
mængder af truede dyre- og plantearter. På faktakortene i
CITES-kassen kan du læse om hvordan smuglere er
blevet stoppet af dansk told og politi med alverdens
ulovligheder, bl.a. 500 losskind, 7.440 skind fra sydameri-
kansk tigerkat og 3.500 kæmpemuslinger. I alt har man i
Danmark konfiskeret mere end 40.000 levende dyr, døde
dyr, planter og dele af dyr siden 1980.

De kommende kapitler er historierne om seks forskellige
dyrearter, der alle er truede – hver af sin grund.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om handelen med truede dyre- og
plantearter, kan du eventuelt efter aftale med din lærer
kontakte Skov- og Naturstyrelsen. Telefonnummeret står
foran i bogen. Du kan også tjekke ind på vores hjemme-
side. Den indeholder en masse information og har links til
spændende hjemmesider. Adressen på den er også foran i
bogen.

Fantasien fejler ikke noget, når
det drejer sig om smugling af
truede dyr og planter. Her viser
en tolder, hvordan en person har
forsøgt at indsmugle æg ved at
sy dem ind i tøjet.
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Bjerggorillaen lever kun i nogle ganske få regnskove højt
oppe i Afrikas bjergområder, hvor de er nærmeste nabo til
nogle af de tættest befolkede områder i hele Afrika. Derfor
er deres skove blevet fældet med lynets hast. Derudover er
bjerggorillaerne blevet skudt af krybskytter igennem mange
år, bl.a. fordi nogle mennesker gerne vil have deres hænder
og fødder som askebægre eller deres udtørrede hoveder som
souvenirs. Andre vil gerne have en blød og nuttet gorillaunge
som kæledyr. Desværre er man nødt til at slå det meste af
dens familie ihjel for at kunne fange sådan én. For selv om
gorillaer for det meste er yderst fredelige, vil de helhjertet
forsvare deres unger og en vred gorilla er livsfarlig for en
krybskytte.

I dag er der næsten ikke flere bjerggorillaer tilbage. Faktisk
regner man med at der kun er ca. 600 tilbage i hele verden.
Heldigvis er bjerggorillaernes skove beskyttet nu. Og det er
strengt forbudt at skyde eller fange dyrene. Forhåbentlig er
det nok til at der også fremover lever bjerggorillaer højt oppe
i Afrikas fugtige regnskove.

Bjerggorillaen

• Bjerggorillaen er en menneskeabe. Nævn to andre
menneskeaber.

• Hvilken liste og bilag er bjerggorillaen på? (bjerggorillaen
står under gorilla i det røde hæfte med CITES-listerne)

• Hvorfor er bjerggorillaen på den liste?
• Er der stadigvæk nogen, der gerne vil have en gorilla-

hånd som askebæger? Eller en gorillaunge som kæle-
dyr? Hvorfor/hvorfor ikke?

• Hvordan kan man hjælpe bjerggorillaen med at overleve?

EKSEMPEL 1
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Der findes 5 arter af næsehorn i verden i dag. To af dem
lever i Afrika og tre af dem lever i Asien. De er alle meget
truede, og man regner med at flere af dem er uddøde inden
de næste 100 år, hvis ikke der sker noget helt nyt.

Javanæsehornet er det mest sjældne af alle arterne. Man
regner med at der kun er ca. 60 tilbage i verden og javanæse-
hornet regnes derfor for det sjældneste af alle pattedyr. Så
sjældent at det ikke findes i én zoologisk have i hele verden.
Javanæsehornet lever i to små områder, ét i Indonesien og
ét i Vietnam. De to steder ligger tusindvis af kilometer fra
hinanden og det siger noget om hvor stort et område, der
tidligere var beboet af javanæsehorn.

I Vietnam er der kun 5 – 8 dyr tilbage, så de er meget sår-
bare overfor krybskytter. Og dem er der mange af, for
næsehornenes horn er berømte i hele Asien og regnes for
meget vigtig medicin. Nogen tror ligefrem at man kan hel-
brede AIDS, bare patienten får lidt knust næsehornspulver.
Mange undersøgelser har vist at det slet ikke virker, men
det har nu ikke påvirket priserne. Et kilo næsehornspulver

kan koste helt op til en halv million kr. på det sorte marked.
Derfor er der mange, der gerne vil løbe risikoen og skyde et
næsehorn for at sælge dets horn på det sorte marked.

Et andet problem for javanæsehornet er, at der er blevet
fældet mange af de skovområder, som det før levede i. Der
er ingen der ved om javanæsehornet kan reddes, men en
koordineret indsats, der både sikrer artens levesteder og
begrænser krybskytteriet er nødvendig hvis arten skal have
en chance.

• Nævn to andre arter af næsehorn.
• Hvis næsehornspulver ikke er særlig god medicin, hvor-

for bliver man så ved med at betale så høje priser for
det?

• Javanæsehornet er på liste I. Find tre dyr, du ikke
kender, der er opført på liste I i CITES listerne.

Javanæsehornet

EKSEMPEL 2
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Den mægtige nordamerikanske bison var engang blandt de
talrigeste af verdens store pattedyr. Før nybyggerne kom til
Amerika levede indianerne blandt 30 - 60 millioner bisonok-
ser, der i kæmpemæssige flokke vandrede på de vidtstrakte
prærier. Indianerne var afhængige af bisonerne. For næsten
alt, hvad de havde brug for, kom fra de store dyr. Udover at
få kød fra dyrene, blev skindene brugt til tøj, telte, sko, sad-
ler, trommer og spande, hornene blev til pile, skeer og lege-
tøj, knoglerne blev til pilespidser, knive, piber og våben, blo-
det blev til suppe, musklerne blev til lim, ja selv den ru del af
tungen kunne bruges. Den blev til en lille kam. Indianerne
brugte hver en del af bisonen for at holde sig i live. India-
nerne og bisonerne levede fint sammen.

Men så kom nybyggerne og de havde riflen med sig. Der var
så mange bisoner, at det blev en mægtig populær sport at
slå så mange ihjel som muligt. Bisonerne blev efterladt til at
rådne på prærien – for der blev skudt så mange, at det ikke
var muligt at spise bare en lille del af det. Det gik så galt at
der i midten af 1800-tallet ikke var mere end ca. 1.500 biso-
ner tilbage. Der var altså blevet skudt op mod 60 millioner
bisoner i løbet af få år. Og nu var tiden ved at løbe ud for
præriens store flokdyr.

Heldigvis nåede man at gribe ind i sidste øjeblik. Man forbød
jagten på bisonerne i nogle store reservater og efterhånden
begyndte bisonen at komme sig ovenpå slagterierne. I dag
er der omkring 350.000 bisoner tilbage i naturen, hvilket er
en sund bestand. Men Amerikas prærier kommer aldrig igen
til at opleve de millioner efter millioner af bisoner, der tidli-
gere græssede side om side med indianernes heste.

Nordamerikanske bison

• Der er tre slags bisonokser i verden. Den nordameri-
kanske steppebison, skovbisonen og den europæiske
bison, også kaldet wisent. Hvilken af de arter er på
CITES listerne?

EKSEMPEL 3

Spørgsmål

• Hvor lever den europæiske bison?

• Hvornår skal et dyr eller en plante på CITES listerne?
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Ægte caviar er noget af det mest luksuriøse mad, man kan
forestille sig. Man spiser det til de fineste fester med cham-
pagne og småbitte pandekager til. Og det smager himmelsk.
Men det kan koste dyrt at nyde sådan en luksus – ikke bare
i kroner og ører, men også for naturen.

Caviar er æg fra en fisk, der hedder en stør.
Der findes 27 arter af stør i verden og alle
blev i 1998 omfattet af CITES liste II. Det
betyder, at der nu bliver holdt ekstra godt
øje med dem. For der er blevet færre og
færre stører i naturen. Det skyldes for-
skellige ting, bl.a. forurening af størernes
levesteder og at der bliver færre steder for
dem at leve. Men én af de væsentligste
grunde er, at man ikke har forstået at fange
størerne på en bæredygtig måde.

Det gælder specielt den størart, der har den fineste caviar,
nemlig belugastøren. Det er en fisk, der kan blive kæmpe-
stor, helt op til 6 meter lang og veje næsten 1.200 kg. Og så
vokser den langsomt. Først når den er ca. 20 år gammel,
kan den formere sig, men så bliver den også op mod 100 år.
Dens caviar er mange, mange penge værd og ofte bliver det
solgt til mellem 35.000 og 40.000 kr. pr. kilo! En fisker, der

fanger en stor belugastør og sælger kødet og caviaren kan
regne med at tjene omkring 250.000 kr.

Fordi belugastøren først efter mange, mange år kan formere
sig, er det vigtigt at lade være med at fange de unge fisk.

Desværre er de store, gamle fisk blevet mere og mere
sjældne, og derfor fanger man i stedet mange af

de unge fisk. Hvis man bliver ved med det, va-
rer det ikke mange år, før der ikke er flere
belugastører tilbage i verden. Det skal der
sættes en stopper for, og netop derfor har
man sat størerne på CITES listerne. Nu hol-

des der kontrol med hvor mange fisk der fan-
ges og hvor meget caviar, der udføres fra de

forskellige lande. Forhåbentlig sikrer man på den
måde, at der er caviar til champagnen mange år

ud i fremtiden.

• Hvorfor er der så få af de store belugastører tilbage?
• Hvorfor er størerne på liste II og ikke på liste I?
• Må du købe caviar i Danmark?
• Nævn to andre fiskearter på CITES listerne.

Belugastør
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Den store hvide haj er bedst kendt for pludselig at dukke
frem fra havets dyb og sætte hundredvis af knivskarpe tæn-
der i intetanende badegæster. Men den kæmpemæssige fisk
er faktisk bedre end sit rygte. Den er ikke bare smuk og
fascinerende, den er også meget vigtig for at bevare balan-
cen i havene. Og den er mere sårbar end man skulle tro.

For også hajer kan risikere at uddø. For to millioner år siden
levede der i havene en kæmpestor haj, der vejede det
samme som 13 voksne elefanter og var mindst tre gange så
lang som de største hajer i dag. Så det var noget af en fisk.
Det er det største rovdyr, der nogensinde har levet på jorden.
Man ved ikke hvorfor den uddøde, men desværre ser det ud
til at vi kan risikere at nogle af vores nulevende hajarter
følger i samme spor. En af disse arter er den store hvide haj.
Det er nemlig blevet meget populært at forsøge at fange de
”blodtørstige uhyrer”. Og jo større en haj man fanger, desto
bedre er det - bare ikke for den store hvide haj, der er ved at

blive en truet art. Mest fordi den bliver fanget, men også
fordi der bliver færre byttedyr og fordi dens levesteder bliver
ødelagte. Og så er dens kæber blevet penge værd. For ny-
ligt blev en kæbe fra en stor hvid haj solgt for ca. 500.000 kr.
i Sydafrika.

Den store hvide haj er på CITES liste III og er blevet beskyttet
i flere lande. Forhåbentlig vil det sikre de sidste af havets
store rovdyr.

• Hvor stor kan en stor hvid haj blive?
• Hvad kan man gøre for at beskytte den store hvide

haj?
• Den store hvide haj har dræbt en del mennesker

gennem tiden. Hvorfor vil nogen bevare den alligevel?

Den store hvide haj
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Spix’s ara er en papegøje med en noget sørgelig historie.
Der har nemlig længe kun været én eneste tilbage af den i
naturen - og den har man endda nu tabt sporet af.

Spix’s ara har ellers levet i Sydamerika i millioner af år. Dens
levested består af en meget speciel naturtype, der kun fin-
des ganske lidt tilbage af i verden. Derfor kan den nu kun
leve i et lillebitte område i det østlige Brasilien. Og det har
dyresmuglerne vidst i mange år. Så de har fanget Spix’s
araer i nattens mulm og mørke og derefter solgt dem for
mellem 300.000 og 400.000 kr. stykket til fuglesamlere i hele
verden. Det gjorde de, indtil der kun var én tilbage. Den er
der nu igennem de sidste 10 år blevet holdt så godt øje med
at det skulle være umuligt at fange den. Men de seneste
nyheder har desværre været, at den sidste Spix’s ara nu er
helt forsvundet. Om den er død eller blevet fanget ved man
ikke. Men væk er den.

Spix’s ara

Man var ellers gået i gang med en redningsaktion for at få
flere Spix’s araer tilbage i naturen. For da man kunne se at
det var ved at være sidste chance for at redde Spix’s araen,
kontaktede man alle der måske havde ulovlige fugle i fan-
genskab og bad dem hjælpe. Hvis de ville udlåne deres fugle,
ville de ikke blive straffet. Så nu er der kendskab til 30 fugle
i fangenskab. De indgår alle i et opdrætsprojekt, der skal
føre til at man vil forsøge at sætte nogle opdrættede fugle
ud i naturen igen. Men det er meget svært, og måske er det
trods alle redningsforsøg nu helt for sent for Spix’s ara.

• Hvilken liste og bilag er Spix’s ara på?
• Kan man redde Spix’s ara fra at uddø? Hvorfor/hvorfor

ikke?
• Nævn andre papegøjer på listerne
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Billedliste

Sidetal Billede

Side 1: Udstoppede dyr i en bunke
BAM/Martin Wendler

Side 4/5: Ara
Biofoto/Peter Marling

Side 6/7: Mand med fuglebure
Biofoto/Kaj Halberg

To skind til salg
Biofoto/Kaj Halberg

Bod med muslingeskaller
Biofoto/Kaj Halberg

Samling af elfenben og skind
BAM/Sabine Vielmo

Nøglering med krokodillehoveder
BAM/Jacques Fretey

Mand med næsehornsknive
WWF

Globus
BAM/Jan Djenner

Side 8/9 Dreng i afbrændt regnskov
BAM/Mark Edwards

Gylden løveabe
BAM/Klein/Hubert

Orkidé
Biofoto/Karsten Schnack

Giftfrø
Biofoto/Jens Meulengracht-Madsen

Menneskemængden
Heine Pedersen

Side 10/11 Elefantbillede
Biofoto/Hanne Lindemann

Tre tigerunger
WWF

Side 12/13 Næsehornsfugl
BAM/Cyril Ruoso

Colobus abe
Biofoto/Leif Schack-Nielsen

Sidetal Billede

Side 14/15 Koralrev
BAM/Rafael Al Ma’ary

Hval og mand
BAM/Yves Lefevre

Side 16/17 Oryxantilope
BAM/Klein/Hubert

Chimpanse
BAM/Michel Gunther

Side 18/19 Gorilla
BAM/Klein/Hubert

Død gorilla
BAM/Michel Gunther

Hoved af gorilla
BAM/Yves Lefevre

Skalperet gorilla
BAM/Jacques Fretey

Tolder med æg
BAM/Seitre

Side 20 Gorilla med frugt
Biofoto/Kjeld Olesen

Side 21 Javanæsehorn
WWF-Canon/Mike Baltzer CTNCPC

Side 22 Bison
Biofoto/Leif Schack-Nielsen

Side 23 Belugastør
Traffic Europe/Caroline Raymakers

Kaviardåse
Traffic Europe/Caroline Raymakers

Side 24 Stor hvid haj
Minden Pictures

Side 25 Spix’s ara
Royal Society for the Protection of Birds RSPB

Side 28 Orangutang
Biofoto/Peter Bang
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