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På jakt efter små djur i sjö och å Håkan Elmquist boken PDF Packa ryggsäcken, fram med luppen och håven
– och gå på jakt efter de små djuren. Dessa fyra naturböcker, skräddarsydda för den vetgirige barnfamiljen,

bäddar för nya upplevelser på stranden, i skogen och trädgården, i sjöar och vattendrag. Låt dem bli
startskottet till en livslång upptäcktsresa genom den natur som vi alla är en del av och som vi måste ha en

större förståelse för om vi ska kunna bevara.

På jakt efter små djur i sjö och å
Denna bok behandlar livet i gölar, dammar, sjöar och vattendrag. Längs stränderna, på vattenytan och inte
minst under vattnet finns ett rikt och varierande myller av liv. Vi får lära oss hur grodyngel bär sig åt när de
äter och hur vattenspindeln kan "gå på vattnet". Totalt presenteras över 300 av de vanligaste och mest

intressanta smådjuren och vi får tips på lämpliga "jaktområden".

På jakt efter små djur på havsstranden
På stränderna har naturkrafterna fortfarande fritt spelrum och lämnar spår i form av uppspolade skelett,
snäckor, stenar och tångruskor. Med den här boken i strandkorgen kan vi lättare studera det spännande
insektslivet som utspelar sig i den sparsamma vegetationen på sanddynerna. Vi får veta vad som göms i

tången och lära oss hur djur och växter anpassat sig till vindpinade och torra miljöer.

På jakt efter små djur i skogen
Skogen är den plats i naturen där det lever flest djur. En gammal stubbe kan rymma en hel värld i miniatyr!
Här listas skogens säkra fyndplatser och vi kan läsa om vilka spindlar som tar skydd under svamphatten och

om myror som försvarar bladlöss som om de vore stackens husdjur.

På jakt efter små djur i hus och trädgård
Även platser skapade av och för människor kan vara passande miljöer för små djur. Köksträdgården blir en
matsal som lever sitt eget liv och komposten ger både föda och skydd åt myriader av småkryp. Mindre roligt

är kanske de objudna gäster som matrester, tapeter och mattor kan föra med sig. Här får vi läsa om
trädgårdens olika mikroklimat, "jaktmarker" som källare, vind och badrum, väl kamouflerade larver och det

fascinerande samarbetet mellan blommor och insekter i rabatten.
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