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PADDER OG KRYBDYR I DANMARK beskriver og illustrerer de 14 paddearter og 7 krybdyrarter, der i dag
findes i den danske naturen. Bogen indeholder • nøgler med kendetegn, der gør det muligt at bestemme arten
uden at have dyret i hånden • padde- og krybdyrkalendere, der viser, hvornår på året man kan finde de
forskellige stadier • korte og præcise tekster om alle arternes udseende, levevis, levested, årsrytme, udbredelse
og bevaringsstatus • smukke og illustrative fotografier • indledning om paddernes og krybdyrenes forunderlige
udvikling og liv • fredningsbestemmelser - QR-koder med frø- og tudsestemmer
Her i bogen kan I lære mere om de 12 arter af krybdyr og padder i Danmarks Naturkanon.
Billig forsendelse i hele Danmark; 100%. Med udgangspunkt i en af kategorierne i Danmarks Naturkanon
skal bøgerne skabe læring, oplevelser og engagement i naturen. I alt kender man ca. Man bliver en lille smule
forpustet når man læser ’Padder og Krybdyr’. Siden 1985 har KF arbejdet med praktisk bevarelse og
beskyttelse af padder og krybdyr i Danmark. at alle vekselvarme dyr i Danmark er nødt til at gå i dvale om

vinteren for at overleve. Der findes i alt 14 arter af padder i Danmark.
10. Vil du se på padder i den danske natur. Der skal tages forbehold på krybdyrs listen, da der er stor
udskiftning og at denne liste ikke bliver opdateret så tit,. dk. Baagøe Centrale budskaber • Efter istiden var det
meste af Danmark … Den store vandsalamander findes i det meste af Danmark,. 7 billeder. Danmarks Padder
og Krybdyr. Her i bogen kan I lære mere om de 12 arter af krybdyr og padder i Danmarks Naturkanon.
Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om den danske natur.
Atlasprojektet Danmarks Padder og Krybdyr er et samarbejde mellem fugleognatur.
Måske er du erfaren terrarieindehaver allerede, eller måske vil du starte op med krybdyr for første gang. Til
alle tider har mennesket haft et særligt forhold til krybdyr og padder REINTRODUKTION OG
GENINDVANDRING AF PATTEDYR, FUGLE, PADDER OG KRYBDYR Af Hans J.

