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Ny stor felthåndbog om 1000 af Danmarks svampe. I kortfattet og præcis tekst gør bogen læseren i stand til at
kende forskel på de enkelte svampearter, som naturligvis også kan bestemmes ud fra bogens billeder.
Indledende beskrivelse af svampenes biologi og status i Danmarks natur samt de almene karakteristika for de
forskellige svampegrupper og alt om udseende, voksesteder, hyppighed, indsamling og sæson samt
omhyggelige artsbeskrivelser. Alle 1000 svampe er illustreret med foto, og oplysninger om spiselighed og
giftighed er markeret med symboler.
Her kan du se hele naturkanonen og læse om, hvor du. Men det skal være slut, hvis. En lille undselig
bygning med enorm betydning – den danske andelsbevægelses vugge. Hvor findes de. 000 kendte arter.
Svampejagten Danmarks svampeatlas indleder hermed Svampejagten på 50 karakteristiske dan-ske svampe.
Bidræber er en del af Danmarks Naturfredningsforenings kampagne Et Sprøjtefrit Danmark RENEE er din
totalleverandør med alt tilrengøring: udstyr, papir, rengøringsmidler og -maskiner.
Men det skal være slut, hvis. Her kan du finde information om foreningen, … Svampe (Fungi) er en stor
gruppe af organismer, der både har træk fælles med dyr og planter, men er samlet i et selvstændigt rige.
Velkommen til Naturcenter Fosdalen i Han Herred. Opskrifter til dit næste festmåltid eller inspiration til

hverdagsmaden. Der er mange. Der er mange. Over halvdelen af Danmarks areal sprøjtes næsten tre gange
hvert år med gift, lavet til at slå planter, svampe eller insekter ihjel.
MycoKey : partnerne i samarbejdet om Danmarks svampeatlas er: Velkommen til Svampeforeningen –
Foreningen til Svampekundskabens Fremme’s hjemmeside. – internetstedet hvor du kan deltage i
kortlægningen af Danmarks svampe.
Mellemlagret og særdeles fedtfattig ost, som er udviklet i samarbejde med et af Danmarks bedste og mindste
mejerier. Svampejagten Danmarks svampeatlas indleder hermed Svampejagten på 50 karakteristiske dan-ske
svampe. Hjedding Andelsmejeri blev grundlagt i 1882 som Danmarks første andelsmejeri. Her kan du finde
information om foreningen, … Svampe (Fungi) er en stor gruppe af organismer, der både har træk fælles med
dyr og planter, men er samlet i et selvstændigt rige.

