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Listen over truede dyr vokser. 
Det skyldes bl.a. klimaforandringer 
Og alle de levesteder, 
som dyrene mister. 
 5 

Måske vil vores børnebørn 
Aldrig se et næsehorn 
eller en tiger? 
 
I Danmark ser det skridt ud 10 

for bl.a. harerne, fuglene og bierne.  
 
I fremtiden vil vi 
måske ikke kunne synge: 
”Hør den lille stær” 15 

med den samme fornøjelse? 
For ingen vil længere vide, 
hvad det er. 
 
”Jeg véd en lærkerede…” 20 

Nej, jeg aner faktisk ikke, 
hvad det er.  
 
 

12.000 dyrearter er truede i verden. 25 

Sådan ser det ud nu og her. 
Siden 1970 er antallet af vilde dyr 
faldet med over 60 %. 
 
I fremtiden vil det 30 

måske blive lidt kedeligt 
at tage i dyreparken? 
 
Men nu må vi 
ikke helt miste modet. 35 

Selvom det måske 
ikke er i samme antal, 
så kommer der også hele tiden 
nye (sindssyge) dyrearter til –  
og hvem véd,  40 

hvad gensplejsningen vil 
kunne bidrage med? 
 
Jeg har lavet en liste 
med dårligt sammensatte dyr, 45 

som jeg ikke rigtig véd, 
om jeg håber, 
at vi engang ser: 
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Bjergdykker  Lappeged 
Blækhoppe  Græssprutte 50 

Bæltehund   Muskeldyr 
Dragehund  Schæferfisk 
Elesaurus   Tyrannofant 
Fladhval   Narfisk 
Flagerhjort   Kronmus 55 

Grizzlyfrø   Løvbjørn 
Kaskelotsluger  Myrehval 
Kongehval   Blåørn 
Krokobjørn  Vaskedille 
Latterros   Hvalfugl 60 

Næbsvin   Vilddyr 
Pindgal   Nattersvin 
Pinghaj   Hvidvin 
Piratbjørn   Flodhund 
Skildko   Malkepadde 65 

Skovhund   Puddelflåt 
Skøjterotte   Ørkenløber 
Spækbjørn   Ishugger 
Solfisk   Lungesort 
Stankeltang  Oranguben 70 

Tasmansk hejre  Fiskedjævel 
Tigerslange  Klapperhaj 

Tusindkop   Edderben 
Vandrende horn  Næsepind 
Vortebidder  Bænkesvin 75 

 
Listen over truede dyr vokser. 
Det skyldes bl.a. klimaforandringer 
og alle de levesteder, 
som dyrene mister. 80 

 
Og alting er forbundet i naturen.  
Når noget forsvinder, 
så får det også andre  
konsekvenser. 85 

 
Med bierne  
forsvinder f.eks. også  

- frugter 
- kakao, og 90 

- kaffe! 


