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Pindsvin er søde, hyggelige og nyttige dyr, som er en velkommen gæst i de fleste haver, da de er er et vigtigt
led i bekæmpelsen af den iberiske skovsnegl – den frygtede dræbersnegl! Mange haveejeres ønske om at holde
haven ryddet og ordentlig giver desværre trange
ka
̊
r for de piggede
sma
̊
dyrs trivsel. I Pindsvin i haven
fa
̊
r man gode
ra
̊
d til, hvordan man gør sin have pindsvinevenlig uden nødvendigvis at lade det hele
sta
̊
til. Bogen giver desuden en masse nyttig viden om pindsvinet som art og vejledning om korrekt pleje. De
mange fine og søde billeder understreger bogens budskab.

Hvis et pindsvin føler sig truet, ruller det sig sammen til en kugle af strittende pigge. Landskaberne jævnes
ud, så naturlige vandhuller og pytter forsvinder, vi får mere asfalt og flere fliser, og det har gjort livet sværere.
TEMA: HØJDER I HAVEN Efeu kan skabe dramatik og eventyrstemning. Blandt andet græsplæne,
blomsterbede og terrasse kan trænge til en omgang. Pindsvin skal have vand. Forfattere. Mange har en faglig
baggrund og. Pels-hårene på pindsvinets ryg og sider er forvandlet til pigge. De har alle en lang erfaring med
planter og have. Om det så bare er en smule for at nyde alt det grønne eller om det er for at vedligeholde eller
skabe nyt. Hvis et pindsvin føler sig truet, ruller det sig sammen til en kugle af strittende pigge. Mange har en
faglig baggrund og. Forfattere. De har alle en lang erfaring med planter og have. Der hersker til og med
mange. Pindsvinet er et hyggeligt og nyttigt lille dyr, som du har al mulig grund til at byde velkommen i
haven. Mange har en faglig baggrund og.

