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Humlen ved det hele Dave Goulson Hent PDF En varm og vidende bog om et af naturens og havens vigtigste
væsner: Humlebien.
Dave Goulson, Englands førende ekspert i humlebier, fortæller her om sine eventyr og opdagelser og om sit
(nogle gange temmelig skøre) liv som forsker på en måde, der er så fuld af humor og smittende videbegær, at
man ikke kan andet end at lade sig rive med.
Fra barndommens oftest mislykkede eksperimenter til den voksne forskers banebrydende opdagelser om
humlebierne, deres gådefulde liv og ikke mindst deres forsvinden, fører Goulson os ud i naturen,
naturhistorien og videnskaben. Underholdende og uanstrengt viser han os ukendte og uanede sammenhænge i
insekternes og planternes globale mikrokosmos, der er lige så fantastisk som det er skrøbeligt.
Bogen er en uforbeholden kærlighedserklæring til humlebien, som ikke kun er et lille flyvende mirakel, hvis
vingekonstruktion trodser fysikkens love, men også et uundværligt nyttedyr, hvis uddøen ville få fatale
konsekvenser for os mennesker.
Humlen ved det hele er indlæst af Thomas Gulstad i 2015
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