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Første nye håndbog om nordens pattedyr i mange år. Bogen beskriver og illustrerer alle de 118 pattedyrarter,
der i dag findes i Norden, dvs. i Danmark inkl. Færøerne og Grønland, Island, Sverige, Norge og Grønland.
Der medtages både oprindeligt hjemmehørende, tilsigtet eller utilsigtet udsatte og indslæbte arter. Der

indledes med en række let tilgængelige bestemmelsesnøgler baseret på fotos eller tegninger. Nogle nøgler
skal gøre det muligt at finde frem til navnet på et dyr, man har set i et kort glimt, hvilket er ganske almindelig
med pattedyr. Andre nøgler skal lede fra spor af dyr, f.eks. fodspor, ædespor eller rester i uglegylp, til navnet

på det dyr, der er ophav til sporet. I mange tilfælde kan de iagttagelser, man når at gøre, føre til flere
forskellige arter. Dem nævner nøglen så, hvorefter nærlæsning af beskrivelserne senere i bogen forhåbentlig
kan afklare artens navn. Hver art illustreres og beskrives med oplysninger om navne, forvekslingsmuligheder,

kendetegn, levested og udbredelse, føde og levevis. Desuden indeholder hver praktiske anvisninger på,
hvordan man kommer til at se dyret eller spor efter det. Endelig rummer bogen en kort beskrivelse af pattedyr

som sådan og de hovedgrupper, pattedyrene inddeles i.
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Første nye håndbog om nordens pattedyr i mange år. Bogen
beskriver og illustrerer alle de 118 pattedyrarter, der i dag findes i
Norden, dvs. i Danmark inkl. Færøerne og Grønland, Island,
Sverige, Norge og Grønland. Der medtages både oprindeligt

hjemmehørende, tilsigtet eller utilsigtet udsatte og indslæbte arter.
Der indledes med en række let tilgængelige bestemmelsesnøgler

baseret på fotos eller tegninger. Nogle nøgler skal gøre det muligt at
finde frem til navnet på et dyr, man har set i et kort glimt, hvilket er
ganske almindelig med pattedyr. Andre nøgler skal lede fra spor af
dyr, f.eks. fodspor, ædespor eller rester i uglegylp, til navnet på det
dyr, der er ophav til sporet. I mange tilfælde kan de iagttagelser, man
når at gøre, føre til flere forskellige arter. Dem nævner nøglen så,
hvorefter nærlæsning af beskrivelserne senere i bogen forhåbentlig
kan afklare artens navn. Hver art illustreres og beskrives med

oplysninger om navne, forvekslingsmuligheder, kendetegn, levested
og udbredelse, føde og levevis. Desuden indeholder hver praktiske
anvisninger på, hvordan man kommer til at se dyret eller spor efter
det. Endelig rummer bogen en kort beskrivelse af pattedyr som sådan

og de hovedgrupper, pattedyrene inddeles i.
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