Mitt liv med humler
Forfatter:

Dave Goulson

Forlag:

Forlaget Press

Originaltittel:

A sting in the tale

Oversatt av:

Kristiansen, Halvor

Sprak:

Bokmål

Antall sider:

319

ISBN/EAN:

9788232801190

Kategori:

Andre dyr

Utgivelsesar:

2016

Mitt liv med humler.pdf
Mitt liv med humler.epub

Som barn var biolog Dave Goulson nesten besatt av alle former for natur- og dyreliv. Han samlet på alle typer
insekter, men det var humlene som fascinerte ham aller mest.
I Mitt liv med humler forteller Goulson om sine eventyr og oppdagelser i sitt liv som forsker og ekspert på
nettopp humler, på en måte som er så full av humor og smittende vitebegjær at man ikke kan gjøre annet enn å
la seg rive med.
Fra barndommens oftest mislykkede eksperimenter til den voksne forskerens banebrytende oppdagelser om
humlene, deres gåtefulle liv og ikke minst deres mystiske forsvinning, fører Goulson oss ut i naturen,
naturhistorien og vitenskapen. På underholdende og uanstrengt vis belyser han ukjente og uante
sammenhenger i insektenes og plantenes globale mikrokosmos, som er like fantastisk som det er skjørt.
Mitt liv med humler er en underholdende og grenseløs kjærlighetserklæring til en liten, men betydningsfull
skapning. Med sterkt engasjement og varme forteller Goulson alt som er verdt å vite om humler - og litt til.
Hageblogger.no er en oversikt over norske hageblogger. Nettstedet driftes av Anne Havåg Holter-Hovind, som
også har bloggen Moseplassen.no Denne nettsiden er et.

Velkommen til Asker bibliotekets nettside. Før jernbanesporet ble lagt i tunnel ut fra Asker stasjon, gikk det
bru over jernbanen fra Asker sentrum. Formere bærbusker. - Tiden er inne for å lage flere bærbusker. Den
metoden som de fleste er kjent med er `grein avlegging`, altså en grein. Summer Poems and Rhymes for Kids
(Poetry About Summer) Summer Poetry and Songs (dltk Holidays) Vennskap (Tekst for en hver anledning) I
hodet mitt lå dette an til å bli en rolig uke. Men så tok jeg en kikk i kalenderen min, og - oooops! der var det
fullt, gitt! I alle fall hvis vi ser bort i fra. En mammablogg om barnemote, mammamote, produkttester og
permisjonsaktiviteter, alt basert på vår hverdag i Bærum som ligner på min metode. Den består i å grave en to
fot (65 cm) bred grøft i midten av et fire fot (130 cm) bredt bed og fylle grøften med råtnende halm.

