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Kend træerne i skoven og landskabet  

Danmarks træer og buske af skovrider Henrik Staun og forstkandidat Peter Friis Møller er en omfattende bog
om skovens og det åbne lands træer og buske. Her er spændende historier om træer og skovhistorie krydret

med botaniske fakta, oprindelse, brug og forekomst.

De mange vellignende fotos - flere af hver art - gør bogen utrolig brugbar og uundværlig for enhver, der er
natur- og haveinteresseret samt for den professionelle bruger. Udførlige beskrivelser af danske træer og buske

med gennemgang af kendetegn, økologi og anvendelse, navnets oprindelse, forvekslingsmuligheder og
forekomst 

Illustreret med 40 kort og 600 fotos; Træernes og buskenes bygning, deres udviklingshistorie og forekomst i
Danmark, deres udnyttelse og voksesteder, navngivning og systematik.  

Illustreret nøgle over træer og buskes kendetegn gør det muligt at finde frem til den rigtige art eller slægt.  
Oversigt over de omtalte vedplanters navne på dansk, latin, svensk, norsk, engelsk og tysk.  

En bog for den seriøst interesserede. 2. opdateret udgave. 1. udgave udkom som Politikens Håndbøger.

336 sider med 40 kort og 600 fotos, indbundet.
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