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Djurens rekordbok Lars-Åke Janzon boken PDF Störst, längst, tyngst, snabbast, äldst, starkast – det är alltid
lika roligt och fascinerande att ta del av häpnadsväckande rekord! Inte minst när det handlar om djurens
värld, där praktiskt taget alla arter bräcker oss människor på något vis. Biologen och författaren Lars-Åke
Janzon har sammanställt förunderliga rekord och fakta om alla tänkbara djur världen över – från havens

djupaste gravar till himlen långt, långt där ovan oss. I både väntade och lite knäppare kategorier berättar han
med hjälp av topplistor och notiser, faktarutor och frågor & svar allt du kan tänkas vilja veta om djurens värld
– och tusen saker som du aldrig ens visste att du ville veta! Att geparden är det snabbaste djuret på land vet
nog de flesta av oss, men att den kommer upp i sin maxhastighet – över 110 km/tim – på bara några få, korta
steg känner nog inte så många till. Att blåvalen utan konkurrens är det största levande djuret kände vi väl till,

men att den också dagligen slår ett mindre smickrande rekord kanske är något nytt? En blåval bajsar
nämligen dagligen motsvarande ca 3 % av sin kroppsvikt – alltså flera ton om dagen! Sådana blåvalsrekord
och många andra märkliga fakta är Djurens rekordbok full av – kort sagt är detta rekordkul och farligt lärorik

läsning för alla åldrar om djurens förunderliga värld!

 

Störst, längst, tyngst, snabbast, äldst, starkast – det är alltid lika
roligt och fascinerande att ta del av häpnadsväckande rekord! Inte
minst när det handlar om djurens värld, där praktiskt taget alla arter
bräcker oss människor på något vis. Biologen och författaren Lars-
Åke Janzon har sammanställt förunderliga rekord och fakta om alla
tänkbara djur världen över – från havens djupaste gravar till himlen
långt, långt där ovan oss. I både väntade och lite knäppare kategorier
berättar han med hjälp av topplistor och notiser, faktarutor och frågor
& svar allt du kan tänkas vilja veta om djurens värld – och tusen
saker som du aldrig ens visste att du ville veta! Att geparden är det

snabbaste djuret på land vet nog de flesta av oss, men att den



kommer upp i sin maxhastighet – över 110 km/tim – på bara några
få, korta steg känner nog inte så många till. Att blåvalen utan

konkurrens är det största levande djuret kände vi väl till, men att den
också dagligen slår ett mindre smickrande rekord kanske är något
nytt? En blåval bajsar nämligen dagligen motsvarande ca 3 % av sin
kroppsvikt – alltså flera ton om dagen! Sådana blåvalsrekord och

många andra märkliga fakta är Djurens rekordbok full av – kort sagt
är detta rekordkul och farligt lärorik läsning för alla åldrar om

djurens förunderliga värld!
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