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Havets planter n a Hent PDF En let tilgængelig bog om havets planter, som åbner læserens øjne for en ukendt
verden under havets overflade. Gennem mange flotte billeder og en spændende historie pirrer bogen
nysgerrigheden og gør læseren interesseret i denne del af naturvidenskaben og den marine økologi.

Bogen fortæller bl.a., at havets alger er stamfaderen for planterne på land, hvorfor der ikke findes træer i
havet, hvordan vi mennesker bruger havets planter i fx mad, tandpasta og kakaomælk, at der findes giftige
planter i havet, at planterne kan have alle mulige former og farver, og at de har en stor økonomisk værdi.
Bogen giver til sidst en anvisning på, hvordan man selv kan samle alger og bruge dem i madlavning eller i

dekorative øjemed.

Bogen henvender sig til alle, der har en interesse i det hav, der omgiver os. Målgruppen omfatter også folk,
der besøger et af akvarierne eller de naturhistoriske museer i Danmark, samt folk, der på egen hånd eller

sammen med en naturvejleder, oplever naturen i Danmark.
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