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Noen dyr og fugler trives selv om vinden uler og snøen laver ned. Når pelsen er god og fjærdrakten tett og
varm som ei dyne, kan det være fint å bo på fjellet. I denne boka blir du kjent med dyra og fuglene som lever i
den norske fjellheimen.
Asgeir Helgestad har mottatt internasjonale priser som natur- og filmfotograf.
Bildegalleriet på fugler.no blir stadig oppdatert med nye norske fuglefotografier. Bidrag til galleriet kan
sendes til frode@fugler.
no. Bildene bør helst være. Velkommen til en side om dyr. Dette er bare en del av et nettsted som handler om
naturen. For å gå til planter, klikk her. Italiensk: mammifero; Fransk: mammifère; Tysk: Säugetier; Svensk:
däggdjur; Dansk: pattedyr; Nederlandsk: zoogdier; Kroatisk: sisavac. De fleste pattedyr føder. Langedrag er
kjent for sitt dyreliv og den nære kontakten du kan få med dyrene. På gården finnes ca 300 dyr fordelt på rundt
20 arter. Mange av dyrene er. Hei, Veldig fint innlegg, bra tips, video og bilder Jeg skal til Ålesund i helga og
vurderer å dra til Runde for å ta noen bilder av fugler. Vanlige dyr i Norge.
I Norge lever det mange ulike ville dyrearter. De fleste dyrene i Norge er ikke farlig for mennesker, og vi kan

trygt bruke naturen uten å være. I de seinere åra har det vært drevet mye forskning på adferden og utbredelsen
til snøugla. Forskerne satt satellittsendere på enkelte snøugleindivider, og fant. Er du ut etter ein (sommar)jobb
på ein gard eller seter legg du igjen eit svar i botnen av denne sida. Vil du tilsette nokon, tek du direkte kontakt
på eposten i. Den 23. juli gjorde jeg en tilfeldig men viktig observasjon i Østre Brandsfjellet; En Havørn
drepte et lam. På tur innover fjellet, gjorde jeg et overblikk med. 5 © Haugen Gård 2. Beitespor: Mange dyr
liker å sitte litt i skjul når de spiser. Musene frakter ofte med seg maten sin under ei gresstue eller en
kvisthaug.

