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Familiemedlemskap i
Naturvernforbundet:
kr. 300 første år.
Kr. 450 påfølgende år.
Inkluderer medlemsskap i Miljøagentene for alle barn i husstanden.

KJÆRE
TA VARE PÅ
I!
E
H
REGNSKOGEN! MILJØAGENT!
Har du for eksempel hørt at minst
halvparten av alle arter på landjorda
lever i regnskogen? Og det finnes
mange flere arter som vi enda ikke
har oppdaget. Mange av medisinene
vi bruker i dag er laget av planter og
dyr fra regnskogen. Hvis mer regnskog forsvinner, forsvinner det også
mange plante- og dyrearter. Det betyr at når regnskog forsvinner, så
mister også framtidige generasjoner
muligheten til å oppdage og lage
nye medisiner.
Har du spist larver noen gang? Ikke
det? Larver er populære som mat
blant mange mennesker som bor i
regnskogen. De er lette å sanke og er
en god næringskilde med et høyere
protein- og fettinnhold enn kjøtt. Forskning viser at 100 gram stekte insekter dekker hele det daglige behovet
for vitaminer og mineraler. Slike ressurser kan gå tapt for all framtid hvis
vi fortsetter å hugge ned regnskog.
Det bor også millioner av mennesker
i regnskogene rundt omkring i verden.
De mister hjemmet sitt når regnskogen ødelegges. Derfor må vi jobbe for
å redde verdens regnskoger!
@miljoagentene
Facebook.com/miljoagentene
@miljoagentene

FOTO: Ton Mangmee

Regnskogen er så viktig for jordkloden at vi ikke kan risikere å
miste den.

NAVN: Raphael
YRKE: Miljøagent med rett til å si fra!
Hva er ditt beste miljøtips?
Jeg går til og fra skolen istedenfor at mamma kjører meg.
Resirkulere er også viktig. Jeg resirkulerer batterier og
panter flasker.
Hvilken miljøsak er du mest opptatt av?
Jeg er veldig opptatt av naturen og av dyr. Det er viktig å
huske at fisker også er dyr. Det føler jeg i hjertet mitt.
Derfor må vi ta vare på havet!
Har du vært med på mye spennende som
miljøagent?
JA! Padling på landsleir. Det var også gøy å kurses så jeg
kunne bli dronepilot! Sjokoladeverksted med lokallaget
mitt på Nesodden er også kjempegøy. Da får vi lage økologisk sjokolade fra bunnen av.
På Nesodden er det også mange strender så det er gøy å
plukke søppel sammen med venner og lokallaget.
Miljøhilsen fra Raphael
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MILJØNYTT

Hva er nytt?
Her får du vite hva som skjer på miljøfronten,
i Norge og ellers i verden.

Medisin til kloden
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Claudiad, Istockphoto

Hvis du blir syk, kan du ta en kur og bli frisk
igjen. Nå som kloden har feber, har Regjeringen
laget en kur som de har kalt «Klimakur 2030». Det
fine er at det er deg og meg som skal gi «medisinen». Det kan vi gjøre ved å kaste mindre mat,
spise mindre rødt kjøtt, kjøre mindre bil, kjøre mer
tog og buss, sykle og gå. Enkelt som bare det!

Verdens tøffeste Hanna
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Wikimedia Commons

Har du hørt om Hanna Resvoll-Holmsen, Norges
første miljøverner? Hun levde for hundre år siden,
og hun sto på dag og natt for å redde elva Sjoa og
innsjøen Gjende i Jotunheimen. Den gangen var
det ikke nasjonalpark der, og det var noen som ville
bygge en svær demning og et digert vannkraftverk.
I selveste Jotunheimen!!! Takket være Hanna og
andre naturvernere ble det heldigvis ikke noe av.

Hei dere, nå må vi dele!
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: FatCamera, Istockphoto

Vi har en jobb å gjøre! Klimautslippene skal ned,
og vi må komme i gang. Det er mange måter å
gjøre det på, men dette er helt klart den koseligste: Vi kan dele, bruke ting om igjen, kjøpe noe
brukt, reparere når ting går i stykker og leie ting.
Da slipper vi å kjøpe så mye nytt, og utslippene
går ned. Dette kalles sirkulærøkonomi. Du kommer
helt sikkert til å høre det ordet igjen.
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El-bilene tar over
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: PlargueDoctor, Istockphoto

Hver tiende bil som kjører på norske veier er nå
en el-bil. Det betyr at luften i byer og bygder blir
renere, og utslippene av klimagasser går ned. Snart
får man ikke kjøpt biler som går på bensin og diesel.
Innen 2025 skal alle nye biler være el-biler. Det er
veldig bra! Men det er viktig å huske at det er enda
mer miljøvennlig å gå, sykle og kjøre kollektivt.

Nye klimamål
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Fokusiert, Istockphoto

Regjeringen har bestemt at de norske klimautslippene skal kuttes med minst femti prosent innen
2030. Det er veldig bra, og akkurat det klimaforskerne har bedt oss om å gjøre for å begrense
den globale oppvarmingen til 1,5-2 grader. Det er
gode nyheter! Nå venter vi bare på at målene skal
følges opp.

Eventyyyyrlig!
TEKST / FOTO: Tor Bjarne Christensen

Tenk deg en skog full av sjeldne og truede arter.
En eventyrlig skog med gamle trær, masse lav og
mose, full av fugler, sopp og insekter av alle slag.

En sånn skog har noen ivrige skogelskere oppdaget ved Bolkesjø i Telemark. Det finnes ikke maken
til denne skogen, hverken i Norge eller Sverige. Nå
jobber naturvernere for at skogen skal bli vernet.
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TEMA: REGNSKOG
Barna synes at det beste med å bo i landsbyen er
elven, for her kan de leke og fiske.

VERDENS BESTE STED
Langt inne i regnskogen, på en øy som heter NyGuinea, bor Marta (11) sammen med familien sin.
Her finner vi Martas favorittsted!

.
BAKGRUNNSFOTO: Vytautas Šerys / Flickr

TEKST / FOTO: Rie Skogstad

Marta er 11 år og bor på
Ny-Guinea.

Landsbyen vi besøker heter
Siakwa, og her bor Marta i
et lite murhus, sammen med
pappa Paul, mamma Ana og
lillesøster Melanesia. Landsbyen ligger helt nordvest, i
den indonesiske delen av øya
Ny-Guinea i Sørøst-Asia. Uansett hvor du snur deg kan du
se skogen og fjellene. Mellom
alle disse trærne bor det dyr
og mennesker, som lever av
de verdifulle naturressursene
som skogen gir. Men det
finnes noen som vil ta kontrollen over disse uberørte regn-

skogsområdene. Og det er
de store tømmer- og gruveselskapene.
Det beste stedet
i landsbyen
Marta går i 4 klasse. Nesten
hver eneste dag går hun sammen med vennene til skolen, for å lære hvordan man
plusser sammen store tall og
skriver lange ord på indonesisk og engelsk.
– Når jeg blir stor, skal jeg bli
lærer i landsbyen, sier Marta
med et stort smil. Da skal hun
nemlig lære bort alt hun vet
om livet i landsbyen, og om
dyrene som bor i skogen.
Aketur på bananblader
Når skoledagen er over,
møtes Marta og vennegjengen utenfor skolebygningen.
De er alle veldig nysgjerrige
på hvordan vi lever i Norge.
De vil vite mer om hvordan vi

Etter skolen møtes guttene og
jentene, på tvers av klassetrinn,
for å spille fotball på gresssletten utenfor skolebygningen.
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nedover bakken. Da blir bakken
våt og vi kan skli ned, sier Marta.
Før vi vet ordet av det, tar
Marta og vennene hennes oss
med for å vise de morsomme
stedene i landsbyen. Første
stopp er gjørmebakken.

Marta og vennene hennes
synes det er veldig gøy å ake i
gjørma!
ser ut og hva vi leker. Alle blir
veldig bekymret når vi forteller
at regnet i Norge kan fryse og at
det finnes snø. Men når vi forteller at det går an å ake på snøen,
er ikke snø så farlig likevel. For
barna i Siakwa-landsbyen elsker å ake. Men ikke på akebrett
som vi gjør i Norge, de bruker
bananblader til å skli på. Og
snøen er erstattet med gjørme!
– Vi tar en bøtte og fyller den
med vann. Så heller vi vannet

Det beste stedet er elven
Når alle er ferdige med å skli
i gjørma, løper de ned for å
bade i den store elven som
renner gjennom landsbyen.
Her møtes både barn og voksne. På den andre siden av
elven lever det mange forskjellige store og små dyr. Disse
møter barna ofte på når de er
med foreldrene i skogen for å
hente ananas og andre frukter
og grønnsaker som de dyrker
lenger inne i skogen. Vi får høre
at det til og med finnes en type
kenguru som klatrer i trær!
– Det beste med å bo i landsbyen, er at vi har elven. For her
kan vi leke og fiske, forteller
vennegjengen til Marta.
En vei inn til landsbyen
Etter en lang badeøkt, møter
vi foreldrene til Marta, som ønsker å fortelle alle miljøagenter
i Norge mer om hva som skjer
med skogen de lever i og av.
Og utover dagen kommer flere
innom huset til Marta, for å fortelle sine historier. Pappa Paul er
både pastor, musiker og kunstner. Det er ikke uvanlig at både
voksne og barn kommer innom
for å slå av en prat og synge
papuanske sanger sammen.
Tidligere måtte de som bor i
Siakwa gå i to dager gjennom
skogen, for å komme seg til

byen når de skulle bytte til seg
varer. Men for to år siden ble
det laget vei inn til landsbyen
og da ble det lettere å komme
seg til og fra. Men den samme
veien har også gjort det enklere for de store tømmer- og
gruveselskapene som ønsker å
ta kontroll over skogen. Og det
er ingen i landsbyen til Marta
som ønsker at det skal skje.
Kartlegge leveområdene
Faren til Marta blir alvorlig når
han snakker om fremtiden
til de som bor i Siakwa. Han
mener at det er veldig viktig
at alle i landsbyen er med på
å kartlegge hvilke omårder de
fisker på, hvor de jakter og
hvor barna leker. For slik kan
de bevise at områdene tilhører
dem. Når kartene er ferdige,
blir det nemlig vanskeligere for
myndighetene å gi bort skogen, til store selskaper som
ønsker å tjene penger på naturressursene som finnes der.

Marta og lillesøsteren foran
huset deres i landsbyen.
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HVA ER EN
REGNSKOG?
Regnskogen er verdens eldste økosystem!
KILDE: Regnskogfondet

Gylden løvetamarin er en av de
største silkeapeartene og holder
til i regnskogen.
FOTO: Jeroen Kransen / Flickr

arter av planter og dyr som ikke
er oppdaget enda! Og at en stor
del av disse gjemmer seg i regnskogene rundt omkring i verden.

Amazonasregnskogen er den største regnskogen i verden.
FOTO: CIAT International Center for Tropical Agriculture / Flickr

BAKGRUNNSFOTO: Regnskogfondet

En regnskog er en skog der
det regner mye. Dessuten er
det varmt og fuktig hele året.
Trærne her er høye, og de
fleste planter og dyr i regnsko-

Regnskogen bidrar til at klimaet og været i hele verden er i
balanse, og til at mennesker, dyr
og planter har et godt livsgrunnlag. I regnskogen finnes det også
verdifulle mat- og medisinplanter.

Jaguaren holder til i regnskogen i
Amazonas.
FOTO: Eric Kilby / Flickr
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gen finnes ikke nede på bakken, men lever i flere etasjer
oppe i trekronene. Den største
regnskogen i verden er Amazonasregnskogen i Sør-Amerika.

Over halvparten av jordas
arter bor i regnskogen. Men akkurat hvor mange arter det er
snakk om, vet man ikke. Man tror
nemlig at det er veldig mange

I tillegg til dyr og planter bor det
også mennesker i regnskogen.
De bruker skogen som sitt hjem
og henter alt de trenger fra den.
Mange av disse menneskene er
det vi kaller indianere og lever
på sin tradisjonelle måte med en
egen kultur og et eget språk.
Dessverre er det mange ting
som truer regnskogen og de
menneskene og dyrene som bor i
den. Hvert minutt forsvinner store
regnskogsområder, og arter av
planter og dyr går tapt for alltid.
Det er ikke så lett for norske
barn og unge å få gjort noe
med det som skjer i regnskogen. Noe av det beste vi kan
gjøre er derfor å støtte organisasjoner som jobber for å redde den.
Les mer om regnskogene
på www.regnskog.no
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KATTEFOLKET I
AMAZONAS
For indianerfolket Matsesene som bor i Amazonasregnskogen, er jaguaren et hellig dyr.
Matseseindianerne blir kalt for kattefolket, fordi
de dekorerer seg for å likne på jaguarer.
KILDE / FOTO: Regnskogfondet
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Det er strengt forbudt å
drepe jaguarer, til og med i
selvforsvar. Indianerne tror at
hvis man dreper en jaguar, vil
den bli så sint at den vil nekte
indianerne å låne krefter fra
den. Den vil også advare andre
dyr i skogen når matsesene
går på jakt. Jaguaren er menneskenes læremester, og uten
dens visdom kan de ikke jakte.
Selv jakter jaguaren på blant
annet flodsvin, tapirer, hjorter
og pakaer, slanger, kaimaner,

Matsesene dekorerer seg i ansiktet
for å likne på jaguarer.

Jaguarer angriper veldig
sjeldent mennesker. Indianerne forteller at det aller viktig-

ste å huske på når man møter
en jaguar, er å ikke løpe. Dersom man står helt stille, vil den
miste interessen og som oftest
gå sin vei.
Indianerne lar barna sine
ferdes alene i skogen. De lærer
barna at jaguaren har sin plass
i skogen som alle andre dyr,
og at den ikke må drepes. Det
er bra at barna blir lært opp til
å ta vare på jaguaren, for 40
prosent av jaguarbestanden
er i dag utryddet. Det er fordi

leveområdene til jaguaren,
regnskogen i Latin-Amerika
ødelegges.
Innholdet i denne artikkelen
er hentet fra boka “Med jaguarens kraft” av Anders C.
Krohg. Den handler om da
Anders bodde et
helt år sammen
med matsesene
i Amazonas.
Boka er
tilgjengelig hos
Regnskogfondet.

BAKGRUNNSFOTO: Scott Darbey / Flickr

og aper. Innimellom spiser den
også frukt! Jaguaren er til og
med flink til å fiske. Da står den
urørlig på grunt vann og slår
fisken i svime med et kraftig
poteslag. Og skulle jaguaren
falle uti på dypt vann, er ikke
det så farlig. Den er nemlig
kjempeflink til å svømme. Ikke
rart indianerne synes de har
mye å lære av jaguaren!
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VERDENS RARESTE DYR?
Visste du at det finnes rosa delfiner?
Eller at dovendyret bare går på do en
gang i uka? Her får du møte fem rare
dyr som lever i regnskogen!
KILDE: Regnskogfondet og Dolphins-World

DEN ROSA DELFINEN
Dersom du tar en padletur på Amazonaselven, kan det være at du får øye på den
rosa delfinen!
Her lever den i ferskvannet, både alene og i flokk
og kalles for boto og for amazonasdelfin. Den ligner på saltvannsdelfinen, men amazonasdelfinen
er større og har pukkel i stedet for ryggfinne. Når
den er ung er den grå, men blir etterhvert rosa.
Gamle delfiner kan være helt hvite. Amazonasdelfinen er en vennlig og nyskjerrig skapning, som
gjerne svømmer helt inntil båter i vannet for å utforske dem. Den er den største av elvedelfinene
og liker å spise skalldyr, krabber og småfisk.
Kanskje er du så heldig at du får møte en rosa
delfin en dag?
FOTO: Andre Zumak / Flickr

BAKGRUNNSFOTO: Lexe-I / Flickr

DEN UNDERLIGE NESEAPEN

Neseapen er en
dyktig svømmer.
FOTO: Thomas Marent
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Dersom du legger på svøm i vannet i
mangroveskogen på Borneo, må du se
opp for neseapen. Neseapen er nemlig
en god svømmer!
Men det er ikke det eneste som er spesielt med
neseapen. Nesen til neseapehannen vokser helt til
hannen er omkring 7 år gammel og kan bli mer enn
ti cm lang! En stor og tykk nese virker tiltrekkende
på hunnene, som har mindre nese. Neseapene
liker å samle seg i grupper og farte omkring i trekronene. De lever for det meste av frukt og blader.

DEN STORE HJELMKASUAREN
Møter du en hjelmkasuar, er det best å være
forsiktig. For selv om den er en sky fugl, kan
den angripe hvis den føler den seg truet.
Den har føtter med skarpe klør og kan sparke
kraftig fra seg når den går til angrep. Hjelmkasuaren er en stor strutsefugl, som lever i regnskogen
i Australia og på Ny Guinea. Den blir omtrent like
stor som et menneske og kan komme opp i 50
km/t når den løper. Den harde kammen eller ”hjelmen” på hodet bruker kasuarene til å presse seg
fram i tett skogskratt. Hjelmkasuaren lever stort
sett av frukt, men kan også spise mindre dyr.
Okapien er en sky skapning.
FOTO: Raul654 / Wikipedia

Se opp for
hjelmkasuaren!
FOTO: Victor Burolla / Flickr

DEN SJENERTE OKAPIEN
Skal du på tur i regnskogen i Kongo i
nærmeste fremtid? Da kan det være at du
støter på okapien!
Du må se veldig godt etter, for okapien er svært
sky og liker å holde seg skjult. Men når du først
får se den er den litt av et syn! Med striper på
bakparten og bena, ligner den litt på en sebra.
Likevel er det sjiraffen som er okapiens nærmeste
slektning. Men sjiraffen har lenger hals enn okapien,
og mens sjiraffen lever ute på de åpne savannene,
lever okapien dypt inne i den tropiske regnskogen.
Derfor kalles den også skogsjiraff.

DET SØVNIGE DOVENDYRET
Regnskogens tregeste beboer, er
sannsynligvis dovendyret.
Det beveger seg langsomt fra grein til grein og
gomler sakte i seg blader. Dovendyret sover gjerne
opp til 20 timer i døgnet, hengende opp ned fra
en grein høyt oppe i trekronene. Dovendyret spiser,
sover, parer seg og føder i trærne. Men omtrent en
gang i uka må det ned på bakken for å gå på do.
Turen ned tar ofte lang tid, for trærne i regnskogen
er høye og dovendyret har veldig trege bevegelser.
Etter dobesøket er det bare å ta fatt på den lange
veien opp i treet igjen! Og kanskje sove litt til.

Dovendyret - regnskogens trøtteste tryne!
FOTO: Stefan Laube / Wikipedia
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FOTO: Keith Kissel, Flickr

PILGIFTFROSK
Hils på de giftigste fargeklattene i regnskogen!
KILDER: WWF, Store Norske Leksikon, forskning.no, Kiddle Encyclopedia

Pilgiftfroskene er en gruppe padder som holder
til i regnskogen i Sør-Amerika. Disse unike og fargerike paddene skiller ut gift gjennom huden sin.
Jo sterkere farge, jo giftigere er de. Husk derfor
på å “bare se, men ikke røre”, dersom du skulle
være så heldig å få øye på en!
14

Den gyldne pilgiftfrosken er den giftigste av
dem alle. Det sies at giften fra en frosk er nok til å
ta livet av minst ti voksne mennesker! Det finnes
mange arter av pilgiftfrosker, men bare noen få er
så giftige at de er farlige for mennesker.

Det finnes mange arter av
pilgiftfrosker og artene har
ulike farger. De sterke fargene
advarer rovdyr om giften som
pilgiftfrosken skiller ut.

Den gyldne pilgiftfrosken er den giftigste av dem alle.
FOTO: Wilfried Berns, Wikimedia Commons

FOTO: Pixeltoo, Wikimedia Commons

FOTO: Marshal Hedin, Wikimedia Commons

FOTO: GrrlScientist, Flickr

FOTO: Adrian Pingstone, Wikipedia

Navnet pilgiftfrosk kommer
av at giften til frosken ble brukt
til å forgifte pilspisser med, av
stammefolk som skulle på jakt.
Selv om pilen bare streifet dyret
som ble jaktet på, var det nok
til å ta livet av det. Men pilgiftfroskene som lever i fangenskap
utvikler ikke denne giften. Det er
bare ville pilgiftfrosker som har
den. Vi tror at giften utvikles
når froskene spiser biller, maur
og andre insekter som finnes i
pilgiftfroskens naturlige leveområde. Forskere jobber med å

utvikle medisin av denne giften.
Mange av våre medisiner kommer fra dyr og planter fra regnskogen.
Det sies at pilgiftfroskene er
gode foreldre. Hunnen legger
egg som hannen befrukter. Når
eggene klekkes, bærer foreldrene med seg de små rumpetrollene til et sted med vann.
Når de har utviklet seg til frosker,
leder foreldrene dem til den
større gruppen av pilgiftfrosker
som de tilhører.

Den gyldne pilgiftfrosken var
tidligere vanlig å se i regnskogen i Colombia. Men det
blir færre og færre av den fordi
vi hugger ned regnskogen og
ødelegger froskens leveområder. Hvis pilgiftfrosken forsvinner, kan dette påvirke balansen
i økosystemet der den bor. Det
betyr at vi må jobbe for å bevare regnskogen, slik at de giftige fargeklattene kan fortsette å
pryde trær og planter – og gjøre
jobben sin i naturen.
15

FLYVENDE SLANGER
I REGNSKOGEN!
Det finnes flyvende ekorn, flyvefisk og flyvehunder,
så hvorfor ikke flyvende slanger også?
KILDER: Forskning.no / FOTO: Rushen, Flickr
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det den er i lufta bretter den ut
ribbeina sine og trekker inn magen, slik at kroppen plutselig blir
mye flatere. Samtidig bukter den
kroppen frem og tilbake, en bevegelse som fører den fremover.
Dette gjør at slangen kan holde
seg temmelig lenge i lufta før
den mister høyde.

Den flygende slangen Chrysopelea paradisi - en type tresnok kan sveve helt opp til 100 meter
gjennom luften. Men hvordan flyr
den egentlig?
Er du på skogstur her i Norge er

det nok ikke så stor sjanse for
å få en slange i hodet. Men er
du på tur i regnskogen i Malaysia, er det verdt å kaste et blikk
oppover en gang i blant, for da
kan du nemlig få øye på slanger i
fritt svev! Slangene har heldigvis
ikke for vane å gå inn for landing
på menneskehoder.

Svaret er at den egentlig ikke
flyr. Den er derimot en mester
i å gli gjennom luften. En lang
og tynn slangekropp er ikke akkurat perfekt kroppsfasong for
glideflyging. Men denne slangen
har en forunderlig evne til å forandre kroppen sin. Den smyger
seg ut på tuppen av en grein,
og der kaster den seg utfor. I

Vi vet ikke helt hvorfor slangene
velger å fly, men en årsak kan
være at det rett og slett er den
enkleste måten å komme seg fra
tre til tre på.
Disse slangene lever høyt oppe i
trærne i regnskogen i Sørøst- og
Sør-Asia. De spiser smådyr som
også lever i trærne, som flaggermus, frosker, fugler og firfisler.
De er giftige, men giften er ikke
dødelig for mennesker. Likevel
kan de gjerne bite! Derfor er det
lurt å la slangene være i fred,
dersom du skulle være så heldig
å støte på en. Det er ikke hver
dag man ser en flyvende slange!
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KJØTTETENDE PLANTER
Hils på kannebærerne, regnskogplantene som ikke liker vegetarlivet!
KILDE: Regnskogfondet

Kannebærere i Malaysia.
FOTO: PJ Ding / Wikipedia

Kannebærerne vokser i tropene
og det er mange forskjellige typer.
Felles for alle er at de liker å spise
insekter og små dyr!
Ytterst på bladene har planten
beholdere som ligner kanner, og
det er her plantene fanger byttet
sitt. Det er også derfor de kalles
“Kannebærere”. Kannene ser ofte
flotte ut med klare fine farger, men
er dødelige feller for insekter og
småkryp. Veggene på innsiden er
svært glatte, og dyrene sklir lett
ned i bunnen av kannen. Til og med
maur, som er svært raske insekter,
har problemer med de glatte veggene inne i kannene. I bunnen av
kannen finnes det en liten vanndam, med en svak fordøyelsesvæske som bryter ned smådyrene.
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Kannebærer på Sumatra.
FOTO: Alfindra Primaldhi / Wikipedia

på innsiden. Denne kanten gjør
det ekstra vanskelig for fangede
smådyr å komme seg ut, og lettere for planten å fange mat. I
dag er denne kannebæreren en
sårbar og sjelden planteart, samDen største av alle kannebær- men med mange andre spesielle
erne kalles Nepenthes Rajah. planter i regnskogen på Borneo.
Den vokser bare i regnskogen
i høyfjellet på Borneo og har
over 30 centimeter lange kan- Til høyre ser du Nepenthes Rajah
ner. Nye kanner har en flott rød- - den største av alle kannebærere.
farget kant, med skarpe pigger FOTO: Wikipedia
Slik får plantene næring. Når et dyr
faller oppi vanndammen, blir det en
kamp på liv og død. Noen klarer å
kjempe seg ut igjen, men mange
må gi opp.

.
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Ødelagt regnskog i Malaysia.
FOTO: HERIYADI ASYARI / Geir Erichsrud

TRUSLENE MOT REGNSKOGEN
Tidligere dekket regnskogene rundt 13 prosent av jordens overflate. I dag
er over halvparten av den tropiske regnskogen helt borte. Og mesteparten
av den skogen som har forsvunnet, har forsvunnet i løpet av de siste femti –
seksti årene. Men hva er det som gjør at regnskogen forsvinner?

BAKGRUNNSFOTO: Tim√ / Flickr

KILDE: State of the rainforest – Regnskogfondet
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Noen ganger er årsakene til at
regnskogen forsvinner naturlige,
som branner, stormer eller tørke.
Men de fleste gangene er det vi
mennesker som har skylda, for
eksempel ved at vi hugger eller brenner den ned. Enten fordi
vi synes vi trenger tømmer fra
regnskogen, eller at vi har lyst
til å bruke skogsområdet til noe
annet.

Tømmer, møbler og papir
Mange synes det er fint med
møbler og tregulv som er laget
av tømmer fra regnskogen. Dette
har lenge vært veldig populært
og mye skog blir hugget ned på
grunn av dette. Mye tømmer fra
regnskogen blir også brukt til å
lage papp og papir. Dette er noe
vi bare bruker mer og mer av. Det
at vi gjør det, er med på å gjøre at

store deler av regnskogen hugges ned og brukes i papp- og
papirproduksjon.
Veier, olje og gass
Veiutbygging,
vannkraftverk,
olje- og gassutvinning og gruveprosjekter truer også regnskogen. Store skogsområder har blitt
delt opp og splittet av veier og
bebyggelse. Veiene forstyrrer de

av kjøtt vil være nesten dobbelt så
høy i år 2050 enn den er i dag.
For ute i verden spiser velstående
mennesker stadig mer mat som
kommer fra dyr, som kjøtt, egg og
melk.
Bøndene får bedre betalt for kvegdrift enn vanlig landbruk. Ulempen
er at kvegdrift krever veldig store
landområder for å kunne mate
kveget. Og hvordan vi rydder
plass til disse landområdene? Jo,
vi fjerner enda litt mer regnskog.

Tømmerhogst i Malaysia.
FOTO: HERIYADI ASYARI / Geir Erichsrud

sårbare økosystemene, og det
blir vanskeligere for plantene å
spre frø og vanskeligere for dyra
å finne mat.
I Peru er nesten 75 prosent av
regnskogen lovet bort til olje- og
gassindustrien.
Soyaproduksjon
Soyaproduksjonen er en av de
største truslene mot regnskogen i det sørlige Amazonas. For
å få plass til å produsere soya
må man nemlig fjerne regnskog.
Mesteparten av soyadyrkingen
blir brukt til å lage dyrefôr.
Soyaproduksjonen ødelegger
blant annet jordas fruktbarhet og
forurenser ferskvann. Flere lokalsamfunn må også flytte på seg
fordi leveområdene deres skal
brukes til å produsere soya.

ene med mye penger, som hugger ned flest trær. Staten lar
gjerne disse tømmerselskapene
hugge ned skog i områder hvor
det bor urfolk. Disse blir da nødt
til å flytte fordi det er vanskelig for
dem si fra om at skogen er deres
leveområder og at de har rett til å
bo der.
Kvegdrift og kjøttindustri
Kveg- og kjøttindustrien har lenge
hatt mye å si for de enorme ødeleggelsene av regnskogen i Amazonas. Brasil er det landet i verden
som selger mest storfekjøtt til andre land. Vi tror at produksjonen

Palmeolje
Det er i Indonesia og Malaysia
de lager mest palmeolje, som de
selger til resten av verden. Palmeolje brukes i mange ting. Det kan
være matvarer som taco, kjeks og
sjokolade, men også i kosmetikk,
dyrefôr og drivstoff. Det hugges og
brennes ned store områder med
regnskog slik at man får plass til
plantasjene hvor man lager palmeolje. Urfolk må flytte fra hjemmene
sine og dyrearter får ødelagt leveområdene. Og vi bruker bare
mer og mer palmeolje. Indonesia sier at de vil doble produksjonen av palmeolje innen 2020.
Palmeoljeplantasje i Indonesia.
FOTO: Gunnhild Pauline Baade

Landbruk
Mange er avhengige av skogen
for å få mat, brensel, medisin,
inntekt og områder for jordbruk.
Fattige bønder blir tvunget til å
fjerne regnskog for å få plass til
å dyrke mat. Disse har fått mye
av skylda for at regnskogen forsvinner. Men i dag er det for det
meste de store tømmerselskap21

KJEMPER FOR
REGNSKOGEN
Det kan være farlig å kjempe for regnskogen. Det har
miljøverner Bustar Maitar fra Indonesia fått erfare!
TEKST: Regnskogfondet / FOTO: Privat

De siste 50 årene er halvparten av Indonesias regnskoger gått tapt. Mye regnskog
er ryddet bort for å gi plass til
palmeoljeplantasjer. Bustar har
i mange år kjempet for å bevare
regnskogen.
– Jeg gir blaffen i palmeolje, så
lenge de ikke rører skogen min.
Hvis de ønsker å gro palmeolje
i egen bakgård er det helt opp
til dem, men ikke gro det i min
skog, sier Bustar.
Bustar har lenge vært engasjert i menneskerettigheter og
miljøvern. I 1999 grunnla han organisasjonen Perdu, for å styrke
urfolks rettigheter og beskytte
naturen de er avhengige av. I
dag er han leder for miljøvernorganisasjonen EcoNusa, og
styremedlem i Regnskogfondets
partnerorganisasjon Bentara i Indonesia. For Bustar er det nemlig skogene som betyr mest.
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Arbeidet til Bustar gjør at
palmeoljeindustrien taper masse penger. Derfor mottar han
trusler hver eneste dag, fra de
som er tilhengere av palmeoljeindustrien.
– Fremmede folk har kommet
til kontoret og truet meg på livet,
sier Bustar.
Men til tross for truslene, fortsetter Bustar arbeidet med å
bevare regnskogen. Og arbeidet
nytter. I 2013 klarte de å få en
av verdens største palmeoljeprodusenter til å slutte å hogge ned
regnskogen. Dessuten er papirproduksjonen i Indonesia redusert med 80 % og stadig flere
selskaper slutter å samarbeide
med avskogingsindustrien.
Selv er han født og oppvokst i
regnskogen i Papua i Indonesia.
I skogen bor det syv millioner
mennesker og mesteparten er
urfolk.
– Det var i denne skogen jeg
ble født, forteller Bustar. – Regnskogen vil alltid være mitt hjem.
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Terje og Nils Harald
har laget en regnskog
midt i Norge!
FOTO: Den Lille Dyrehage

BESØK REGNSKOGEN

HER I NORGE!
Miljøagentene har vært på besøk i Norges
største, tropiske regnskog!
TEKST: Ingvild Wollstad

– Det starta med en interesse
for reptiler, sier Terje Jensen.
Sammen med kameraten Nils
Harald Reiersen startet han opp
Den Lille Dyrehage, like utenfor
Risør, i 2009.
– Først åpna vi en liten dyrehage med reptiler innendørs,
og et par aper. Dyrehagen ble
etterhvert veldig populær og vi
utvidet den mer og mer, med
flere dyr.
I dag er Den Lille Dyrehage
Norges største tropiske regnskog.
– Vi hadde vært på Costa Rica
24

og besøkt regnskogen. Det syntes vi var skikkelig spennende. Da
vi innså at vi trengte større plass,
både til dyr og mennesker, fikk vi
ideen med å lage en regnskog.
Terje viser vei inn i regnskogen.
Vi går rundt på gangveier av tre.
Her er det tett jungelkratt, med
store og små vanndammer og
et lite fossefall. Det er varmt og
luftfuktigheten er høy, akkurat
som i den ordentlige regnskogen. Det vokser frukt i trærne og
fargesprakende sommerfugler

flagrer rundt mellom blader og
blomster. Små aper piler frem og
tilbake rundt føttene på oss, og
hopper omkring og svinger seg
mellom greinene. En av dem har
en baby på ryggen!
– Alle plantene her er oppvokst
i et gartneri i utkanten av regnskogen på Costa Rica. Vi har
selv vært på besøk der, og jobbet en uke i gartneriet for å lære
mer om plantene, sier Terje.
Han forteller at regnskogen
har forandret seg veldig siden
de plantet den i fjor. Trærne og
plantene har fortsatt å vokse, og
det har grodd frem en temmelig
vill skog etterhvert.
– Regnskogen vår er et økosystem som går av seg selv.
Temperaturen varierer gjennom
døgnet fra rundt 20 til litt over
30 grader, og vi har ekte regn!
Klimaet her er likt som i regnskogen i Sør-Amerika. Det er
også her de fleste av dyrene våre
kommer fra. Hvis apene skiter
eller mister en frukt på bakken,
så blir det liggende der. Vi går
ikke inn og rydder opp, dette går
ned i bakken og blir omdannet
til næring av nedbryterne som
finnes der. For det skal være en
regnskog og en regnskog blir

Vi rusler videre innover i
regnskogen, og får øye på en
anakonda som ligger i vannet
like nedenfor gangbroen vi går
på. Heldigvis er det netting
mellom oss og den store slangen. Den går ikke fritt rundt i
dyrehagen, slik som de fleste
andre dyrene gjør.
– Den anakondaen der er 5 meter lang og veier nærmere 90 kilo,
sier Terje. – Den er det største
dyret vi har her. Men vi har også
FOTO: Atle Goutbeek

I Den Lille Dyrehage får
du møte de morsomme og
nyskjerrige dvergsilkeapene!

I lemurgården.

FOTO: Atle Goutbeek

FOTO: Ingvild Wollstad

bittesmå dyr, som for eksempel
frosker som bare er 1 cm lange.
Det er vel mellom 20 og 30 forskjellige dyrearter som går fritt
inne i regnskogen her, og så har
vi noen slanger og øgler i egne
terrarier. Det er mange flere dyr
her enn du tror. Du kan bare ikke
se dem fordi de gjemmer seg i
krattet, og noen dyr er slik at de
bare kommer ut om natta. Men
det er akkurat sånn det skal være
i en regnskog.
I dyrehagen skjer det også
flere ting som barn kan være
med på.
– Sammen med dyrepasserne,
kan barna få lov til å holde
slanger og øgler. Barna kan
også få være med og mate
surikatene med larver, når de
skal fores.
Plutselig begynner barn og
voksne å samle seg i gården til
lemurene. Nå er det klart for foringstid! En av dyrepasserne har
gått inn til lemurene med mat.
Mens hun forteller oss faktastoff
om dyrene, hopper det lemurer
opp på skuldrene og spiser
maten rett fra hendene hennes,
til stor underholdning for publi-

kum. Det er tydelig at både små
og store blir begeistret av det de
får se i regnskogen.
De som jobber i Den Lille Dyrehage er opptatt av at man skal
jobbe for å bevare regnskogen
og de truede dyreartene ellers i
verden også. Derfor samarbeider
de med Regnskogfondet.
– For hver billett som blir solgt,
gir vi en del av pengene til Regnskogfondet, sier Terje. Han håper
at så mange som mulig vil engasjere seg i å bevare regnskogen.
– Vi håper at pengene vi gir vil
være til hjelp, men vi håper også
at enda flere skjønner alvoret.
Regnskogen står i fare for å forsvinne. Vi må handle nå.
Terje tror også at det å lære mer
om regnskogen, kan gjøre at vi
også får lyst til å være med på å ta
vare på den. Og at et besøk i Den
Lille Dyrehage, kan gi oss mer
kunnskap om nettopp regnskog.
– Målet vårt er at alle skal ha en
god opplevelse her. Og at når du
går ut igjen, skal du ha enda mer
lyst til å ta vare på regnskogen,
enn da du kom!
Les mer om Den Lille Dyrehage
på www.denlilledyrehage.no

BAKGRUNNSFOTO: Scott Darbey / Flickr

ikke raka!
– Hvordan skal man oppføre
seg når man går rundt her inne?
– Vi ønsker ikke at apene skal
bli for vant til mennesker, fordi
vi vil at de skal leve mest mulig som i naturen. Derfor er det
ikke lov til å ta på dyrene. Det er
heller ikke lov til å løpe her, eller
å ta med mat og drikke inn. Vi
er nøye på hva dyrene får i seg
av mat. En liten og lett ape tåler
ikke mye mat før den blir for overvektig. Det blir den raskt dersom
den skal få mat av gjestene i tillegg til den vanlige maten den
får av dyrehagen.
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REGNSKOGEN I AMAZONAS
Amazonas er verdens største regnskog. Den ligger i SørAmerika, som er markert i rødt på jorkloden til venstre.
Amazonas dekker en stor del av Sør-Amerika, og er markert
i gult. Over halvparten av jordas arter bor i verdens
regnskoger.

Hei!
Jeg er en tukan og
bor i regnskogen. Vil
du fargelegge
meg?
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TEST!

Hvilket dyr i regnskogen
kunne vært din bestevenn?

Kunne du vært venn med en skravlende papegøye, en rampete og nyskjerrig tamarin, eller
et stille og rolig dovendyr? Ta testen her!

Det er lørdag morgen.
Hva gjør du?
a) Spretter opp av senga og
ringer vennene mine for å høre om
de vil finne på noe.
b) Sover ekstra lenge, selvsagt!
c) Setter på TV-en for å se på
yndlingsserien min.

Har du sansen for
rampestreker?
a) Jeg elsker rampestreker! Men
bare snille rampestreker, da.
b) Jeg er kanskje litt for lat til å finne
på rampestreker.
c) Ikke når det er jeg som er
offeret for rampestreken.

Hvordan er du i
klasserommet?
a) Jeg og vennene mine pleier å
sende lapper til hverandre i timen.
Vi får av og til litt kjeft av læreren for
det!
b) Jeg liker å følge med på det
læreren sier. Jeg svarer hvis jeg blir
spurt om ting! Jeg liker ikke når de
andre i klassen bråker.
c) Jeg synes det er morsomt å
snakke foran resten av klassen. Jeg
snakker kanskje litt i munnen på
læreren noen ganger.

Hvilke aktiviteter
foretrekker du?
a) Jeg liker å holde på med ting
det er litt fart i. Liker lagspill, som
fotball og håndball.
b) Liker rolige aktiviteter, som en
rusletur i skogen eller å lese en
god bok i parken.
c) Jeg driver med teater, sang
eller dans!

FLEST A: LØVETAMARIN
Du kunne blitt riktig så god venn
med en nyskjerrig løvetamarin! Som
løvetamarinen liker du å utforske
ukjente steder og ting, og du har
sansen for å legge ut på eventyr.
At løvetamarinen liker å finne på
rampestreker, gjør heller ingenting.

FLEST B: DOVENDYR
Du og dovendyret hadde kommet
godt overens med hverandre. Du
avskyr krangler og trives sammen
med folk som er vennlige og rolige.
Og verken du eller dovendyret er
avhengige av fart og spenning for å
ha det gøy!

FLEST C: PAPEGØYE
Du og papegøyen hadde nok raskt
blitt bestevenner! Den er livlig
og skravlete, og det synes du er
morsomt. Papegøyen er fargerik
og underholdende, og sammen
med denne fuglen er det umulig
å kjede seg.

Hvilke farger liker du?
a) Oransje.
b) Grått, brunt, hvitt eller svart.
c) Blått og gult.

FOTO: Jeroen Kransen / Wikipedia

FOTO: Sergiodelgado / Wikipedia

FOTO: Ruth Rogers / Wikipedia
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HVEM SKAL UT?

Løs rebusen, så kommer du frem til
et dyr som lever i Amazonas!
Hvilket dyr hører ikke hjemme i
regnskogen, i hver bildegruppe?
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Regnskogen Amazonas strekker seg ut over 9
ulike land. Under ser du omrissene av dem. Stokk
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TUR TIL YANOMAMIENE

JUNGELVITSER
– Hvilket dyr i jungelen er flinkest til å
pante flasker?
– Panteren.
Hva heter det største dyret i jungelen?
– En orm!
Har du hørt om trefrosken som ikke forstod et kvekk?
– Hva gjør elefantene når de vil vite hva
klokka er?
– Går i urskogen.
– Hvorfor er det ikke lurt å være i jungelen
mellom klokka 3 og 4?
– Da øver elefantene på fallskjermhopping.
– Hvorfor er krokodillene flate?
– Fordi de var i jungelen mellom klokka 3 og 4.

REGNSKOG-ORD
Sett ring rundt det ordet som du IKKE kan
lage av ordet “Regnskog”.

Leon skal på besøk til yanomamiene,
som bor i Amazonas. For å komme
frem til landsbyen må han gå gjennom
jungelen. Han starter klokka 10.00.
På vegen stopper
han hos tukanen. Der blir
han i 20 minutter før han
drar videre.

Så møter han
en nysgjerrig apekatt som stjeler
kartet hans. Det tar 10 minutter
før han får fatt i kartet igjen og
kan fortsette på
turen sin.

Når han er halvveis,
tar Leon en pause på 30 minutter, før
han går resten av turen til landsbyen
uten stopp.

SKOG

ENG
KONE
GREIN

OG
EGG

REGN

REN

Leon er fremme klokka 16.30. Hvor lang
tid har Leon brukt på å gå?
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REGNSKOGEN PÅ BORNEO
Borneo er en øy som er fordelt mellom statene Indonesia,
Brunei og Malaysia. Her ﬁnner vi en av verdens største
regnskoger. Borneo er markert i rødt på jordkloden til
venstre.

6 TING DU KAN GJØRE
FOR REGNSKOGEN
Hver dag forsvinner det store mengder regnskog. Det er veldig dumt, for da mister
både dyr og mennesker hjemmene sine og vi kan få større klimaendringer enn vi
allerede har fått. Her får du tips til hva du kan gjøre for å redde regnskogen!
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1. Ikke kjøp produkter som inneholder
palmeolje. Det er flere typer sjokolade
som inneholder palmeolje for eksempel.
Les innholdsfortegnelsen!

4. Mange møbler er laget av tømmer fra
regnskogen. Si fra til de voksne om at
de må velge møbler som ikke er laget av
denne typen tømmer.

2. Velg kortreist mat og spis mindre
kjøtt! Mye kjøttproduksjon ødelegger
regnskog.

5. Skal du skrive stil på skolen? Skriv om
regnskogen! Kanskje du kan lese opp
stilen til resten av klassen etterpå?

3. Be læreren din snakke om regnskogen
og det som truer den, i klasserommet.

6. Ikke bruk papir som er laget av tømmer
fra regnskogen. Bruk miljøvennlig papir!

HVOR BOR NESEAPENE?
Neseapen er en truet art som bare
bor i regnskogen på Borneo. Her er
en flokk neseaper som bor to og to
i forskjellige trær. Kan du finne ut av
hvilke aper som bor i hvilke trær?
FOTO NESEAPE 1: LouiseGoggin, Flickr / FOTO NESEAPE 2: Charles J Sharp, Wikimedia
Commons / FOTO NESEAPE 3: Michael Gwyther-Jones, Flickr / FOTO NESEAPE 4: Astrid
Van Wesenbeeck, Flickr / FOTO NESEAPE 5: JLplusAL, Flickr / FOTO NESEAPE 6: Peter
Gronemann, Flickr

1. Emma

2. Alex

LEDETRÅDER:
Det bor to aper i hvert tre.
Emma bor i treet til høyre for Alex.
Ada bor i treet til venstre for Lucas.
Lucas bor i treet til venstre for Tim.
Marvin bor i treet til venstre for Lucas.

3. Ada

4. Lucas

PLASSER NAVNENE UNDER RIKTIGE TRÆR

5. Tim

6. Marvin

Her bor:

Her bor:

Her bor:

........................

........................

........................

........................

........................

........................
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VISSTE DU AT...
...det bare finnes omtrent 60 000
orangutanger igjen i verden?
Disse lever kun på øyene Borneo og
Sumatra i Indonesia.
...orangutangen er veldig viktig for
økosystemet i regnskogen? Det er
fordi den sprer massevis av frø når
den spiser fra busker og trær!
...orangutangen føler sorg, glede og
omsorg for sine nære, på samme
måte som oss mennesker?
KILDE: Regnskogfondet / FOTO: Eleifert, Wikimedia Commons

4.

Disse dyrene bor i regnskogen på Borneo. Stokk
om på bokstavene og finn ut hva dyrene heter!

O

E

D

R

P

E

L
T

S
Ø E

S P
E
K
P
E
L
S

1.
A

A

5.

N

R

G
U

N
2.

3.
R

O

N
H

32

S
N

E

A

N
E

F
T

E
L

A

T
G

A

R

O

SILHUET NR 5 ER HENTET FRA: http://www.supercoloring.com/silhouettes/orangutan,
og originalfotoet silhueten er utviklet fra er tatt av Ruben Undheim

DYR PÅ BORNEO

HVOR BOR DOVENLORIEN?
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TELL BLOMSTER
Hibiskusblomsten vokser på Borneo. Kan
du telle hvor mange blomster du ser her?

MÅL

P

FOTO AV DOVENLORI: David Haring / Duke Lemur Center, Wikimedia Commons

Følg labyrinten for å finne ut hvor dovenlorien hører hjemme!

KJØTTETENDE HJERNETRIM
På Borneo vokser det planter som kalles
kannebærere, og de er kjøttetende.
9 insekter er på vei ned i kannebæreren. Alle
bortsett fra tre av insektene ombestemmer seg
på veien ned og krabber ut igjen. Hvor mange
insekter blir spist av kannebæreren?

FOTO: NepGrower, Wikimedia Commons
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MATFATET

I Matfatet presenterer vi gode og spennende
oppskrifter på økologisk mat!

JUNGELVENNLIGE

KJEKS
Kjeks er godt! Dessverre inneholder mange kjeks mye palmeolje. Her får du en oppskrift på
hvordan du kan lage kjempegode
kjeks helt selv – helt uten å bruke
palmeolje!
TEKST / FOTO: Geitmyra matkultursenter for barn /
Magnus Thorvik

Palmeolje er en type fett som holder seg
bra over lengre tid, så kjeks med palmeolje
har gjerne bedre holdbarhet enn mange andre kjeks. Men palmeolje er ganske usunt
for kroppen, og heller ikke så bra for miljøet
siden mye regnskog blir hugget for å gi plass
for plantasjer som skal dyrke palmer til olje.

FOTO: Trasroid / Flickr

Heldigvis er hele dette problemet ganske
lett å unngå. Det er bare å lage supergode
kjeks selv – kjeks som er så gode at du spiser dem opp med en gang. Da er ikke holdbarhet så viktig!
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Her er en oppskrift på havrekjeks med bær
som det går ganske raskt å lage. Blåbær, rips
eller bjørnebær fungerer bra. Disse kjeksene
kan du også lage med rester av havregrøten
fra frokosten.

INGREDIENSER TIL ETT STEKEBRETT:
– olivenolje til steking
– 100 g havregryn
– 2 dl vann
– 40 g brunt sukker
– 1 klype salt
– 1 dl friske bær
SLIK GJØR DU:
1. Forvarm ovnen til 180 grader.
2. Ha alt i en gryte og kok til du får en
tykk grøt.
3. Dekk et stekebrett med bakepapir og
smør grøten tynt utover. Stek til det er
sprøtt, det skal ta 30-40 minutter.
4. Kjøl ned kjeksflaket på en rist, dra av
papiret og klipp opp passe store kjeks.
Geitmyra matkultursenter for barn
Geitmyra matkultursenter for barn underviser barn
og unge om bærekraftig mat,
matens opprinnelse, smak og
matkultur.
Målsettingen er at så mange
barn og unge som mulig
skal blir glade i mat som gjør dem og miljøet godt.

SANT ELLER USANT?
Kryss av for riktig alternativ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Amazonasregnskogen
er verdens største
regnskog.
Det er bra for regnskogen
at vi bruker palmeolje.
Orangutangen lever i
regnskogen på Borneo.
Brasil er et land hvor det
finnes tropisk regnskog.
Det finnes tropisk
regnskog i Antarktis.
Orangutangen er ikke
en truet dyreart.

SANT

LØSNINGER
ORDREBUS, SIDE 28

USANT

Dyret er: Anakonda

HVEM SKAL UT, SIDE 28
1

2

3

4

SANT

USANT

SANT

USANT

REGNSKOGLAND, SIDE 28

USANT

1. Ecuador 2. Brasil 3. Fransk Guyana
4. Surinam 5. Colombia 6. Venezuela
7. Bolivia 8. Peru 9. Guyana

SANT

REGNSKOG-ORD, SIDE 29
SANT

USANT

Ordet “grein” kan du ikke lage av “regnskog”.

TUR TIL YANOMAMIENE, SIDE 29
Leon bruker 5 og en halv time på å gå.

SANT

USANT

HVOR BOR NESEAPENE, SIDE 31
SANT

USANT

Marvin og Ada bor i det første treet. Lucas
og Alex bor i det andre treet. Tim og Emma
bor i det tredje treet.

SANT

USANT

DYR PÅ BORNEO, SIDE 32

Tropisk regnskog dekker SANT
ca 60 % av jordas overflate.

USANT

HVOR BOR DOVENLORIEN, SIDE 33

SANT

USANT

Amazonasregnskogen
ligger i Afrika.
Over halvparten av jordas
arter bor i regnskogen.

Vi har regnskog i
Norge.
Regnskogen trues
av kjøttproduksjon.
Det finnes rosa delfiner i regnskogen.

Treleopard, neshorn, spøkelsesape, elefant,
orangtuang.

Dovenlorien bor på Borneo.

TELL BLOMSTER, SIDE 33
Her er det 87 blomster.

SANT

USANT

KJØTTETENDE HJERNETRIM, SIDE 33
Dovenlorien bor på Borneo.

SANT

USANT

SANT ELLER USANT, SIDE 35
1. Sant, 2. Usant, 3. Sant, 4. Sant, 5. Usant,
6. Usant, 7. Usant, 8. Sant, 9. Usant,
10. Sant, 11. Sant, 12. Sant

NY AKTIVITETSBOK
FRA MILJØAGENTENE!
“Hjelp kloden” er en supernyttig
guide til alle barn som bryr seg om
klimaet og lurer på hva de kan gjøre
for å hjelpe kloden!
I samarbeid med Cappelen Damm har
Miljøagentene nå gitt ut en aktivitetsbok
som både forener gamle og nye aktiviteter til glede for alle miljøengasjerte
barn i alderen 6-12 år. En kjempeﬁn gave
til deg selv eller noen du kjenner!

Boka kan kjøpes i vanlig bokhandel
og i bokhandler på nett.

