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hele følger her Goulsons beretning om dage og måneder tilbragt i Frankrig med at gøre en ruin beboelig for
sig selv og sin familie. Og med at etablere en stor og frodig eng, hvor blomster, insekter og sommerfugle vil

trives - og lade sig studere.
Goulson fortæller med smittende fryd og fascination om insekternes forunderlige verden. Et mikrokosmos
med myriader af interessante fænomener og processer, der alle er indbyrdes forbundne i et sindrigt, smukt -

og sårbart - samspil.
Dave Goulson er en af Storbritanniens førende eksperter i humlebier, professor i biologi ved University of
Sussex og en anerkendt naturforkæmper. Hans bog om humlebier har længe ligget på bestsellerlisterne og er

oversat til flere sprog.

"Køb denne bog, læs den, giv den som en gave. Det er nødvendig læsning for os mennesker i det 21.
århundrede."
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- Independent

Summen over engen er indlæst af Thomas Gulstad i 2015

 

Som fortsættelse på bestselleren om humlebier Humlen ved det hele
følger her Goulsons beretning om dage og måneder tilbragt i

Frankrig med at gøre en ruin beboelig for sig selv og sin familie. Og
med at etablere en stor og frodig eng, hvor blomster, insekter og

sommerfugle vil trives - og lade sig studere.
Goulson fortæller med smittende fryd og fascination om insekternes
forunderlige verden. Et mikrokosmos med myriader af interessante

fænomener og processer, der alle er indbyrdes forbundne i et
sindrigt, smukt - og sårbart - samspil.

Dave Goulson er en af Storbritanniens førende eksperter i humlebier,
professor i biologi ved University of Sussex og en anerkendt
naturforkæmper. Hans bog om humlebier har længe ligget på

bestsellerlisterne og er oversat til flere sprog.

"Køb denne bog, læs den, giv den som en gave. Det er nødvendig
læsning for os mennesker i det 21. århundrede."

- New Scientist

"Fuldstændig fortryllende."
- Independent

Summen over engen er indlæst af Thomas Gulstad i 2015



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Summen over engen&s=dkbooks

