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Denne bog udgives i anledning af den nyeste status over Danmarks planter og dyr (2003-2009), kaldet Den
danske Rødliste.

Danmarks truede arter levendegør den biologiske mangfoldighed i form af dyre- og plantearter og deres
levesteder. Bogen er en introduktion til ´rødlistearbejdet´, dvs. arbejdet med at registrere arternes tilbage- og
fremgang, og indeholder samtidig en række portrætter af de ekstremt dedikerede mennesker, der vier deres liv

til at udforske og værne om bestemte arter.

Rødlisten lægger op til, at alle arter er lige meget værd, men i praksis føler vi mere for dyr med pels og fjer,
end edderkopper og andet kryb - ligesom nogle levesteder er højere værdsat end andre. Giver det mening? Og

hvad kan rødlisten bruges til i den sammenhæng?

Bogen forklarer hvad der konstituerer en art og fortæller om uddøde arter i Danmark i nyere tid - men også
om nyopståede arter. Desuden rejser den diskussionen, om det er vigtigt at bevare den biologiske

mangfoldighed af rationelle eller moralske grunde. Kan naturens værdi opgøres som målbare tjenesteydelser
til samfundet? Eller skal der alternative målemetoder til for at værdisætte naturens mangfoldighed?
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