Billedrigt bogværk om Danmarks genopdagede vilde natur
Vilde vidunderlige Danmark
Vilde vidunderlige Danmark er et rigt illustreret og informativt bogværk, der introducerer hele
familien for Danmarks genopdagede vilde natur og inspirerer til at komme ud i den.
Den omfattende udnyttelse af Danmark har gennem historien fortrængt den vilde natur. Der er
blevet afvandet, reguleret og opdyrket. Mange arter og naturtyper er blevet sjældne eller helt
forsvundet. Men vildskaben og de fleste arter findes stadig nogle steder, og i de seneste årtier har
naturgenopretningen taget fart over hele landet.
Dele af Danmark bliver igen vildere, og mange af de arter, der før blev forfulgt, er nu begyndt at
vende tilbage igen. Det gør Danmark til et større og mere spændende og prægtigt land. Det er det,
Vilde vidunderlige Danmark handler om.
Bogen præsenterer det danske landskab, vejret, geologien, planterne, dyrelivet og naturens
danske historie. Den fortæller om de vigtigste naturtyper: skoven, havet og kysten, det åbne land,
søer og vandløb – samt byen, som også rummer natur og vildt dyreliv, når vi kigger ordentligt
efter. Undervejs møder vi nogle af de smukkeste, mest fascinerende og mest karakteristiske dyr og
planter, som Danmarks vilde, vidunderlige natur kan byde på.
Denne bog udgives i forlængelse af tv-serien af samme navn, som blev sendt første gang på DR i
foråret 2020.
Michael Stoltze har skrevet indledningen og kapitlet om vandløb og søer. Han er biolog og ph.d.
og arbejder som biolog, forfatter og foredragsholder.
Søren Olsen har skrevet kapitlet om skoven samt været bogens tekstredaktør. Han har en lang
række naturguidebøger bag sig, skriver om natur, dyre- og friluftsliv for dagblade og
magasiner. Torben Gang Rasmussen har skrevet kapitlet om det åbne land. Han er uddannet
biolog og har arbejdet som højskolelærer og naturvejleder. Lone Thybo Mouritsen har skrevet
kapitlet om havet og kysten. Hun er uddannet som havbiolog med speciale i mikroskopiske alger.
Arbejder til daglig som forskningsleder i Kattegatcentret i Grenaa. Allan Gudio Nielsen har skrevet
kapitlet om naturen i byen. Han har siden 1999 arbejdet med naturformidling og som
naturvejleder i Fugleværnsfonden.
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