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Vild natur i Danmark
- fin guide til naturoplevelser i Danmark
Anmeldt af geolog Morten L. Hjuler,
GeologiskNyt

For folk med interesse i den danske
natur er der godt nyt. Gads Forlag
har netop udgivet en lækker, lille
bog “Vild natur i Danmark”, som
via sin logiske opbygning, informa-
tive tekster og flotte illustrationer
forstår at vække naturelskerens ap-
petit på kendte og ukendte, vilde
naturområder i Danmark.

Danmarks ringe geografiske og topografi-
ske udstrækning kombineret med land-
arealets udlægning til især landbrug gør
Danmark til et kulturlandskab, hvor oprin-
delige naturtyper har svært ved at overleve.
Mange gange skal man gå på jagt for at
finde rester af den vilde natur eller områder
udlagt som vild natur. Men den vilde natur
findes, og “Vild natur i Danmark” præsen-
terer en række væsentlige og interessante
eksempler på forskellige naturtyper, som
man møder i Danmark.

Bogens indhold
Bogen lægger ud med et kort forord, hvor
bogens tema og indhold præsenteres. Her-
efter følger et informativt kapitel om Dan-
marks naturhistoriske udvikling og menne-
skets (historiske) betydning for det danske

landskab og endelig en opgørelse over,
hvad der er gjort, og hvad der vil blive
gjort for at beskytte den danske natur.

Således rustet er man klar til bogens
hoveddel, som i ni kapitler præsenterer ni
forskellige naturtyper startende med
“Strande og klitter” og sluttende med “Søer
og vandhuller”. Hvert af kapitlerne er ind-
delt i tre hovedafsnit: Udvikling og kultur-
historie, Plante- og dyreliv og Udvalgte
lokaliteter. Sidstnævnte hovedafsnit er sup-
pleret med en liste over andre lokaliteter,

som er et besøg værd.
Til sidst findes et kapitel med litteratur-

henvisninger og relevante internetadresser
samt et register.

Bogens generelt smarte opbygning
Bogen er en lille, handy sag, der som hel-
hed er en fornøjelse at blive klog af; den
er velformuleret og størrelsen taget i be-
tragtning byder den på et væld af infor-
mationer godt understøttet af flotte illustra-
tioner. Faktisk kan man godt ærgre sig
over, at de flotte fotografier ikke kommer
mere til deres ret på grund af bogformatet
(21 x 14 cm).

Når man er blevet fortrolig med bogen,
finder man hurtigt frem til oplysninger om
flora, fauna, kulturhistorie m.v., og bogen
er også behjælpelig med praktiske oplys-
ninger om bl.a. lokaliteters beliggenhed og
tilgængelighed. I lukket tilstand viser en
farvekode på bogens sider, hvor man finder
de enkelte naturtyper.

Besynderligt nok er kapitlernes tre
hovedafnit slået sammen til Naturen og
Lokaliteter i indholdsfortegnelsen; måske
for det hurtige overbliks skyld? Det virker
lidt forvirrende i starten, men betyder knap
så meget, når man har lært bogen at kende.
Bogen kan varmt anbefales!

Vild natur i Danmark af Martin Bjerg &
Kaj Halberg, 224 sider gennemillustreret i
farver, Gads Forlag, 199 kr.


