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De flesta djurarter riskerar att dö ut. Vi befinner oss i ett världsomfattande massutdöende orsakat av
människans etablering. Detta sker genom ohållbar användning av jordens resurser. Massutdöendet omfattar
inte bara djur. Växter och andra organismer försvinner i allt högre takt. Vi förlorar en art var sextionde minut
någonstans i världen. Utdöendehastigheten är upp till tusengånger snabbare än vad som är normalt. Hundra
savannelefanter skjuts ihjäl per dag av tjuvjägare. Noshörningshorn är värda mer än sin vikt i guld. Stellers
sjöko, västindisk munksäl och asiatisk floddelfin har dött ut. Mängder av grodor, fiskar och fåglar har
försvunnit. Bland större ryggradsdjur beräknas hälften vara utdöda år 2050. På grund av efterfrågan på
djurdelar och habitatförlust riskerar elefanter, havssköldpaddor, tigrar och hajar att utrotas för all framtid.
Stora delar av världens regnskog har bokstavligen gått upp i rök. Närmare 60 % av världens korallrev har

blekts.

Bevaka Arter utan framtid så får du ett mejl när boken går att köpa. Att utrota arter tycks ligga i människans
natur. forskning.se vi finns där du är.

Stellers Sjöko

Nu rekommenderar de lågkolhydratkost till diabetiker. innbundet 2021. Härav följer att sådana egenskaper
inte är krav på att vara dominerande bland djur och inte heller särskilt troliga egenskaper att utvecklas. Detta
sker genom ohållbar användning av jordens resurser. Nedan finns ett urval av utgivna eller kommande. Inga
arter utan livsmiljöer ArtDatabankens arbete med naturtyper Lena Tranvik Naturtypsansvar sjöar vattendrag
och våtmarker. Vad företag kan göra Sitt inte och vänta på nya hållbarhetskrav innan ni fastställer er strategi
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utan skapa istället en egen strategi som inspirerar andra och skapar hållbar efterfrågan. Den listar arter som
har en osäker framtid på grund av minskande eller mycket små populationer. Våra föregångare. Min historia.
Utan fungerande ekosystem raseras grunden för ett hållbart samhälle och människors matförsörjning. Precis
hur en sådan framtid kan se ut det vet varken vi eller någon annan. Tillståndet för planeten är värre än vad

både allmänhet och stora delar av . Stöd gärna också organisationer som arbetar med att bevara naturen så att
arterna ges en större chans att överleva.
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