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BESKRIVNING

Svampar i Sverige är en pålitlig och vacker handbok som presenterar över 400 svamparter som växer i den
svenska naturen. Arterna presenteras i systematisk ordning med lättfattliga texter och mästerliga akvareller
av Bo Mossberg, en av Sveriges främsta naturillustratörer.Stor vikt har lagts vid de detaljerade och vackra
illustrationerna. Merparten av arterna är avbildade i fält och avsikten är att visa svamparna precis som de
växer eftersom växtsätt och plats spelar stor roll för att korrekt artbestämma en svamp. Det här är boken
för svampentusiaster men även för den som vill utöka sin plockrepertoar. Förutom artpresentationsdelen
finns ett nybörjaravsnitt med förslag på tjugo matsvampar - alla enkla att känna igen, säkra att plocka och
goda att äta. Som ytterligare hjälp för svampplockaren ägnas ett kapitel åt att beskriva vilka typiska platser
svamp växer. Vilka svampar går det att hitta i granskog, myrmark, lövskog och hagmarker?Boken
innehåller också ett kapitel som visar hur man kan använda svampar för att känna igen miljöer med höga
naturvärden. Förekomst av krävande svampar, s k naturvårdssvampar, kan idag användas av alla
svampintresserade för att skydda skogar från avverkning. Boken avslutas med ett kapitel om hur man
anrättar svamp och ett flertal grundrecept. Svampar i Sverige utkom första gången 1977 med titeln
Svampar i naturen, kulturen & köket och med texter av Sven Nilsson och Olle Persson. Denna utgåva
byggs om från grunden med fler än 100 nya arter, ny form och omfattande redigering av både text och bild.
Bakom det ansenliga revideringsarbetet denna gång står givetvis Bo Mossberg men också biologen Mats
Karström.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Giftiga svampar - här är Sveriges vanligaste

Foto: Michael Krikorev/svampguiden.com Den här svampen är dödlig eftersom den innehåller gifter som
skadar kroppens celler. Inte så vanlig i Sverige ...

Giftiga svampar - Giftinformationscentralen

svampar. svampar, Fuʹngi, organismrike med totalt ca 100 000 beskrivna arter, varav ca 12 500 i Sverige.
Trots det stora antalet arter är svamparna fortfarande ...

Svamp för nybörjare - naturplats.com

Du får chans att lära dig mer om svamp genom våra svampkurser och deltagande på ... - för medlemmar
bosatta i Sverige; 450:- för medlemmar bosatta utanför ...
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SVAMPAR I SVERIGE

https://www.bo-fi.club/?p=SVAMPAR%20I%20SVERIGE&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SVAMPAR%20I%20SVERIGE&ln=se
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