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Jørgensen skriver om gejrfuglen, dronten, moaen, barkdyret og vandreduen – dyr som alle levede i store
flokke og som på grund af "Homo Tyrannicus" er totalt udryddede. Dyrene var for godmodige eller smagte
for godt, og mennesket var hensynsløs i sin indhugst på arterne. Og det fortsætter. Man tror ikke, at det er
muligt. Men på grund af regnskovsfældning og økosystemernes sammenbrud uddør en dyreart hvert tredje
minut. Dyrearter – fra mikroskopiske encellede dyr til store dyr. Af de mindst 8.000 og måske over 100.000
arter, der i disse år formodentlig forsvinder i løbet af 365 dage, uddør kun en halv snes af naturlige årsager.
Resten bærer mennesket ansvaret for. Bent Jørgensen (f. 1933), dansk zoolog og forfatter. Jørgensen blev

uddannet zoolog i 1965 og har siden arbejdet for både Zoologisk Museum og Zoologisk Have, hvor han var
direktør i perioden 1979-1994. Bent Jørgensen er blev folkeligt kendt for sit store engagement inden for
formidling af dyr og dyreliv til både børn og voksne, hvilket gav udslag i både bøger og radio- og tv-

programmer.
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