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Vi mennesker passer ikke altid lige godt på Jorden. Denne bog fortæller om 30 dyrearter, der er truet af
udryddelse. For børn i alderen 8-14 år. Hvor mange sibiriske tigre er der tilbage i verden?Hvor lever lemuren?
Og hvilken kendt tegnefilm var de med i?Kan vi nå at redde isbjørnen?Læs også om den nuttede panda, det
eftertragtede kæmpemyreskældyr og vores nære slægtninge chimpanse og orangutang. Du lærer om dyrenes
levevis, deres levested, hvad de spiser og deres særlige træk, f.eks.
om skildpaddens skjold, kvasten på løvens hale og meget mere. De mange farverige fotos og bokse bryder
teksten på og gør den overskuelig og nem at læse.
Godt 1.
65 cm, hunnen ca. Man regner med at hesten nedstammer fra et lite dyr som levde for 60 millioner år siden,
som man har gitt navnet Eohippus. 65 cm, hunnen ca. (Se også artikler, som begynder med Odder) Odderen
(Lutra lutra), også kaldet den europæiske odder, er et rovdyr i mårfamilien. Truede arter er arter som står i
fare for å dø ut. Den offisielle oversikten over hvilke arter dette gjelder gis i den nasjonale rødlista. Truede
arter er arter som står i fare for å dø ut. 65 cm, hunnen ca. Denne skapningen var ikke større enn 40. Der er
mange og indviklede årsager til at dyr i regnskoven bliver truet. Hannhubroen blir ca. 000 dyrearter og 28.

Der er mange og indviklede årsager til at dyr i regnskoven bliver truet. Pangolinen. Hubroen er den største
av alle ugler i Europa og veier fra 2 til 4 kg. Hvem har skjell over hele kroppen og kan krølle seg sammen til
en ball. Golfmarsvinet eller Vaquita (Phocoena sinus) er en tandhval i marsvinefamilien. Botanisk startside.
vilde dyr som bjørne, ulve, rensdyr, elge, vildsvin, moskusokser og mange.

