Københavns kommune tøver, mens fuglene dør
Pølseforgiftningen (botulismen) har nu bredt sig fra Ydre til Indre Stadsgrav. Botulismen er
bekræftet af Veterinærinstituttet i Århus ved analyser af de første døde fugle Søgruppen sendte ind
for 3 uger siden. De havde den ekstremt giftige nervegift botulin C i sig, som er den kraftigste
nervegift, der kendes. 1 gram er tilstrækkeligt til at slå 10 mio mennesker ihjel. Der er 7 typer af
botulismebakterier og den der slår fugle ihjel er heldigvis uskadelig for mennesker.
Botulismebakterier findes i ringe tal overalt og klarer sig godt i iltfattigt bundslam. Er der masser af
ilt tilstede dør den. Den spreder sig øjensynlig især via maddiker, der lever i kadavere f.eks. fugle
døde af botulisme. Her producerer de store mængder gift, og blot giftindholdet i en enkelt maddike
kan være nok til at slå en and ihjel. Desværre er det sådan at giften ikke påvirker maddikerne. Det
er derfor vigtigt at få samlet kadaverne af ænder, blishøns, fisk o.s.v. op i en fart og få dem
destrueret. Giften lammer først vingerne, derefter benene, så hovedet og hvis ikke anden eller
blishønen drukner, så lammes åndedrættet til sidst. Heldigvis kan nogle af de lammede fugle reddes,
hvis de får adgang til frisk vand og foder.
I artiklen i Amagerbladet 10.8. ”Bakteriedræber i Stadsgraven” udtaler Jan Burgdorf Nielsen fra
Center for Park og Natur (CPN), at iltindholdet i vandet ikke var kritisk. Men målingerne af
iltindholdet startede først, efter fuglene begyndte at dø den 18. juli. Inden da havde vi haft en lang
periode med næsten stille vejr og høje temperaturer. Samtidig har der ikke været noget vandskifte i
Ydre Stadsgrav, fordi rørene i nord- og sydenden har været stoppet til, fordi den rensning af rørene
som Københavns Energi (KE) skulle have foretaget ikke er blevet udført. Der har derfor givet
været iltsvind i dele af Ydre Stadsgrav i ugerne inden de første døde fugle blev fundet.
I 2006 var der også botulisme i Stadsgravene. Også dengang startede det i Ydre Stadsgrav efter en
lang, stille og varm sommer. Og som nu bredte det sig til Indre Stadsgrav og resulterede i at
hundredevis af gråænder, blishøns, knopsvaner mv døde sammen med mængder af ål og andre fisk.
Først i løbet af efteråret og vinteren klingede det af. Det er dette billede, der nu gentager sig.
Botulismedøden har nu bredt sig fra Ydre til Indre Stadsgrav. De første 75 døde fugle er fundet.
Hvor længe det vil fortsætte er uklart, men en forudsætning for at det klinger af er, at der kommer
frisk vand i begge Stadsgrave, samt at døde og syge fugle fjernes med det samme.
Siden 2006 har Søgruppen, der består af interesserede borgere fra Christiania, Christianshavn og
Kolonihaverne ved Ydre Stadsgrav, gjort en ihærdig indsats for at få Københavns Kommune til at
sikre et tilstrækkeligt vandskifte i Stadsgravene. Det har ikke været noget nemt job. Til at begynde
med var det en kamp overhovedet at få oplysninger ud af CPN. Efter et års tid og talrige
anmodninger om aktindsigt, lykkedes det nogenlunde at få et overblik over pumpesystemet og
hvem, der havde ansvar for systemet. Et ansvar der undervejs er blevet ændret og stadig er noget
uafklaret og hvor det tilsyneladende stadig bliver skubbet rundt. Men det ser ud til, at CPN
udstikker retningslinierne for, hvordan systemet skal fungere og tilses, og at det er det udliciterede
KE, der skal udføre det praktiske arbejde. Overvågningen af systemet ser dog ud til at være
særdeles mangelfuld og de møder mellem KE og CPN, der skal tjekke tingene, bliver kun afholdt
sporadisk. I de sidste to år har Søgruppen holdt en række møder med CPN for at få afklaret,
hvordan et bedre vandskifte kan etableres. CPN har betalt et privat konsulentfirma for at udarbejde
en rapport herom. Denne rapport omhandler dog kun Indre Stadsgrav og den er endnu ikke færdig
bl.a. fordi KE ikke ændrede vandstrømmen som forudsat i rapportens beregninger.
Det ser ud til at samarbejdet mellem CPN og KE ikke fungerer særlig godt. Efter det vi har fået
oplyst, kan det bl.a. skyldes, at de personer, der tidligere passede pumper og ventiler ikke længere
er ansat i KE – de er vist udskiftet og sparet væk. Så måske er botulismedøden blandt vandfuglene i
sidste ende forårsaget af udliciteringen af KE. Personalet i CPN er øjensynligt endt som rene
papirtigere. Når der skal samles botulismedøde ænder sammen er man nødt til at få et privat firma
til det. Det virker både dyrt og ineffektivt.

Men Søgruppen fortsætter ufortrødent sit arbejde. Næste møde med CPN er om et par uger.
Forhåbentlig barsles der så med en rapport, der kan anvise hvordan vandkvaliteten kan forbedres.
For blot at afskrive problemerne som et naturfænomen er for nemt. Der er sandelig også et
vandskifteproblem og et administrationsproblem.
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Billedtekster:
Botulismebaktierne formerer sig og producerer gift i fuglekadavere. Derfor er det vigtigt at døde
fugle bliver samlet ind og destrueret

Denne lammede gråand blev opsamlet og kom sig efter i fem dage at have fået frisk vand.

