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"Den är nog, på riktigt, den finaste och bästa naturfaktabok riktade
till barn och unga vuxna som jag läst!" Lanclin boktipsar

"En av årets bästa naturböcker" Naturmorgon i P1

I den här boken får du träffa alla våra svenska landskapsdjur. Bland
dem finns både vanliga djur som skogshare och älg och mer ovanliga
som fjällräven. Med hjälp av Anna och Kenneth lär du dig var du
hittar djuren och vad som behöver göras för att skydda dem. För
bland Sveriges 25 landskapsdjur finns flera arter som hotas av
utrotning och i boken lär du dig vad som kan rädda flera av våra
mest populära svenska djur. Visste du t ex att allt snigelgift som vi

lägger ut för att stoppa mördarsniglarna, är ett hot mot igelkotten och
dess ungar?

Expedition Landskapsdjur vänder sig till barn som vill lära sig mer
om djur, natur och miljö. Spännande, viktiga och roliga fakta blandas
med fantastiska bilder på våra landskapsdjur - alla tagna i det vilda.

Anna Roos är biolog, författare och fotograf. Hon har gett ut flera
barnböcker varav hennes första bok Sälliv fick WWF:s pris som
Årets Pandabok. Hon arbetar på Naturhistoriska riksmuseet sen
1988, med att bl a analysera hur miljögifter påverkar våra arter.

Kenneth Johansson är naturfotograf och har fotograferat vilda



djur i snart 40 år. Ibland har Kenneth suttit och väntat på ett
djur i flera dagar eller till och med år (!) för att få en bra bild.
Kenneths favoritdjur (om han måste välja) är björnen och

uttern. Kenneth har gett ut böcker tillsammans med Anna Roos
tidigare, bla böckerna Utterliv, Landskapsdjur och Skogens

Konung.
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