Til eleverne

Tema 3: Menneskene kommer
Tema 3 handler om mødet mellem de vilde afrikanske dyr og menneskelig ekspansion i
naturområderne, hvor dyrene lever.
Her kan du læse mere om:
•

Befolknings?lvækst øger presset på naturen

•

Konﬂikter mellem dyr og mennesker

•

Naturen som ressource og indtægt for lokalbefolkningen

Befolkningstilvækst globalt
I 2016 boede der mere end 1 milliard mennesker i hele Afrika, og det lyder af meget, men tænk så bare på
Kina. Her bor mere end 1,3 milliarder mennesker!
Man kan sige, at Afrika må være tyndt befolket og det er rig?gt, hvis man ser på store dele af Afrika. Men
væksten i antal mennesker er voksende for Afrika og udgør lige nu 25 millioner mennesker årligt. Det svarer
?l 33 % af ?lvæksten for hele jordens befolkning.
Til sammenligning er befolknings?lvæksten for Asien 54 %!
Men ifølge FN, så vil deSe ændre sig kraTig i frem?den. Det forventes, at i 2050 vil mere end 80 % af den
årlige ?lvækst ske i Afrika og kun 12 % i Asien. I 2050 vil verden rumme 9 milliarder mennesker, og tæt ved
hver Werde vil være afrikaner.
I nyere ?d er der globalt set et fald i antal fødte børn pr. kvinde, og deSe kan bl.a. skyldes en generelt højere
levestandard, at ﬂere bliver uddannet og at folk ﬂySer ind ?l byerne.

Befolkningstilvækst i Afrika
I Afrika er det anderledes: Andelen af børn og unge i befolkningen er højere end andre steder i verden.
Der bor mange faXge mennesker i Afrika. Undersøgelser viser, at faXge kvinder oTe har lavere eller ingen
uddannelse, de har dårligere adgang ?l præven?on, de føder det første barn ?dligere (oTe som teenager),
og de føder ﬂere børn. Kvinder på landet føder ﬂere børn end kvinder i byerne.
Et eksempel kan være det afrikanske land Mali, her føder hver kvinde i gennemsnit 6,2 børn, hvor tallet i
Danmark er 1,79 børn pr. kvinde.

Konsekvenser af befolkningstilvækst for de vilde dyr og naturen i Afrika
Et øget antal mennesker i Afrika vil alt andet lige give et øget pres på den omkringliggende natur. Byerne vil
vokse, folk har brug for brændsel, og da el er dyrt, vil man især i landdistrikterne indsamle større mængder
af kvas ?l ?lberedning af maden. DeSe vil give et øget pres på savannen, og man vil opleve, at der vil
dannes ﬂere ørkenlignede områder. Især da også antallet af tamdyr, så som geder og køer vil øges. Disse er
meget hårde ved græsset på savannen, da de æder græsset helt ned og konkurrerer med de vilde
græsædere, så som an?loper, kaﬀerbøﬂer, næsehorn og elefanter. Desuden vil en øget befolkning kræve
ﬂere landbrugsarealer, som igen vil gå ud over de vilde dyr!

Krybskytteri
Når de vilde dyr bliver presset, så vil der opstå konﬂikter mellem de lokale mennesker og disse dyr. Er de
naturlige bySedyr væk fra et område pga. landbrug, så vil rovdyrene i øget grad begynde at jage bondens
tamdyr. Det betyder desværre oTe, at de lokale bønder derfor dræber fx løver og leoparder. Desuden er der
en kæmpe stor illegal industri i Afrika, hvor der smugles store mængder af især elfenben fra elefanter og
horn fra næsehorn ?l Asien, hvor nogle mennesker vil betale store summer for disse. KrybskySeri er et
voksende problem i Afrika!

Community Based Natural Ressource Management
CBNRM projekter har ?l formål at skabe indtægt for lokalsamfundene og sam?dig beskySe skove og dyreliv
ved bæredyg?g naturforvaltning. Naturen – både skove og dyr – bliver betragtet som en blivende
indtægtskilde eller naturressource. Andre naturressourcer kan være metaller og mineraler i undergrunden,
men de er som udgangspunkt ikke blivende.
Hvis man passer på naturomgivelserne og dyrelivet, kan det blive ved med at skaﬀe indtægter. I CBNRM
projekter bliver lokalsamfundet involveret i udnySelsen af naturressourcerne – og får gavn af indtægterne.
CBNRM er en måde at sæSe en ny værdi på naturen, hvor beskySelse og en kontrolleret udnySelse er med
?l at bevare naturen, sam?dig med at det sikre en indtægt og bedre levevilkår for lokalsamfundet.

