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Danmarks truede arter Rasmus Ejrnæs Hent PDF Mange dyre-, svampe- og plantearter er i fare for at
forsvinde fra den danske natur. I Danmark har eksperter vurderet arternes risiko for at uddø ─ kaldet en

rødlistevurdering ─ i perioden 2003-2010. Resultatet er præsenteret i Danmarks truede arter.

Rødlistevurderingen viser, at det især er de kræsne arter, der er truede ─ arter som stiller krav til levested eller
fødekilde. Bogen præsenterer resultatet af rødlistevurderingen og giver eksempler på udvalgte arters levevis
og levested. Fokus rettes mod nogle af de levesteder, der huser eller har huset mange af de truede arter. Disse

levesteder forringes eller forsvinder ─ og med dem de arter, der specifikt er knyttet hertil.

I et kapitel gives ordet til 'naturnørderne', eksperter på hver deres område. De fortæller om deres passion for
den eller de artsgrupper, de har kastet sig over, og hvilke glæder de har ved at studere arter i dybden. Et andet
kapitel fortæller om værdien af de truede arter, for hvorfor egentlig bruge alt det krudt på arter, som åbenbart

ikke kan klare sig selv?

Bogen slutter med et kik i krystalkuglen. I lyset af vores viden om de truede arter vurderes det, hvordan
udviklingen i den danske artsdiversitet vil være fremover, og hvad der skal til for at ændre kursen.

 

Mange dyre-, svampe- og plantearter er i fare for at forsvinde fra den
danske natur. I Danmark har eksperter vurderet arternes risiko for at

uddø ─ kaldet en rødlistevurdering ─ i perioden 2003-2010.
Resultatet er præsenteret i Danmarks truede arter.

Rødlistevurderingen viser, at det især er de kræsne arter, der er
truede ─ arter som stiller krav til levested eller fødekilde. Bogen
præsenterer resultatet af rødlistevurderingen og giver eksempler på
udvalgte arters levevis og levested. Fokus rettes mod nogle af de
levesteder, der huser eller har huset mange af de truede arter. Disse
levesteder forringes eller forsvinder ─ og med dem de arter, der

specifikt er knyttet hertil.

I et kapitel gives ordet til 'naturnørderne', eksperter på hver deres
område. De fortæller om deres passion for den eller de artsgrupper,
de har kastet sig over, og hvilke glæder de har ved at studere arter i
dybden. Et andet kapitel fortæller om værdien af de truede arter, for
hvorfor egentlig bruge alt det krudt på arter, som åbenbart ikke kan

klare sig selv?

Bogen slutter med et kik i krystalkuglen. I lyset af vores viden om de
truede arter vurderes det, hvordan udviklingen i den danske

artsdiversitet vil være fremover, og hvad der skal til for at ændre
kursen.
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