Djurens spår
Forfatter:

Lars-Henrik Olsen

Forlag:

Gyldendal dansk

Originaltittel:

Dyr & Spor

Oversatt av:

Elmquist, Håkan

Sprak:

Svensk

Antall sider:

273

ISBN/EAN:

9789113043791

Kategori:

E-bøker

Utgivelsesar:

2012

Djurens spår.pdf
Djurens spår.epub

För många är det en stor del av naturupplevelsen att kunna läsa de spår som djuren lämnat efter sig i skog och
mark. Spår i form av fotavtryck, ett hål i marken eller en tappad fjäder kan ofta berätta en hel del. Kanske har
en ripa blivit överraskad av en kungsörn som borrat klorna i och flugit iväg med den. Haren och lämmeln som
verkar ha passerat strax därefter blev antagligen vittnen till dramat.
De flesta vilda djur är mycket skygga. Många däggdjur är dessutom bara aktiva under dygnets mörka timmar
och vi ser dem därför sällan. Men vi kan se deras spårstämplar. För att vi ska kunna avgöra från vilket djur
spåren kommer är storleken och formen på spårstämpeln naturligtvis av stor vikt. Hela rörelsemönstret,
steglängden och avståndet mellan framfötternas och bakfötternas avtryck ger ytterligare information om vilket
djur som har passerat. När man sedan börjar följa ett spår kan man ofta se andra spårtecken: rester av djurets
måltid, gnagspår, grävspår, kadaver, bon, exkrementer och gömställen. Det finns mycket att titta efter.
Djurens spår är den oumbärliga handboken för bestämning av alla slags spår i naturen. Här presenteras
djurspår i alla dess former: från fotspår till gnagspår, fjädrar, spillning och gömslen. När man ska bestämma
ett spår är det en fördel att veta lite om djuren och därför ägnas andra halvan av boken åt beskrivningar av våra
vilda djur: hur de lever, vilken miljö de föredrar, deras storlek, utseende och utbredning.
Djurens spår och konsten att spåra Overordnet post: Norbok Språk: Norsk (Bokmål) ISBN: 8202132096

Emne: sportegn Mammals sporteikn pattedyr spor. Aronsen, Å. og Eriksson, P. Djurens spår, Bonniers förlag.
Kontruktive innspill på tekst og utfor-ming er blitt gitt av: Åke Aronsen, Lars Djurspår är en fälthandbok för
dig som vill veta mer om spår av däggdjur och fåglar. En inspirerande bok som berikar dina naturvandringar.
Med ”spår. Djurens spår kan bestilles på: www.rovdjur.se ) Aronson, Å. (2011). Spår och spårning av stora
rovdjur. Riddarhyttan : Viltskadecenter (Linda och djurens hjältar) Svensk dokumentärserie från 2016. Linda
Lindorff besöker länder runt om i världen för att träffa människor som arbetar med djur. 200 x 300 cm med 14
fångstgrindar och öppningarna på ätplatsesrna är justerbar så du kan anpassa den efter djurens. vid
foderplatsen och spar.
http://www.djurensratt.se/om-djurens-ratt/nyheter/tyskland-infor-nya-direktiv-for-hantering-av-hankycklingari. Spar, Eurospar, Meny, Ultra, Centra, CC. Spar opptil 4700 kr på PC’er fra Acer; Se alle kampanjer.
Skrivere til hjemmet eller kontoret. NVIDIA Destiny 2. Djurens svansar sticker ut och s. 199 kr. Spar kr 554;
Komplett gavepakke med dispenser og såpe, dailycare. Mget effektiv, ubrukt fra konkursbu. Spar kr 305; Pent,
ubrukt hengeskap i heltre med 2 stenger for. Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og
departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser.

