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Hvordan angriber krokodiller? Hvorfor slås fl od-heste? 
Og hvordan dræber en boa-slange sit bytte?

I denne bog fi nder du svar på disse spørgsmål og 
får mange andre oplysninger om farlige dyr overalt i 

verden.

Farlige dyr er en del af en serie bøger til børn, der 
netop har lært at læse. Bøgerne er fyldt med fl otte 

billeder og en letlæst tekst, som gør dem nemme for 
nye læsere.

Der er over 30 titler i Små fakta-serien. 
Du kan fi nde dem alle på vores hjemmeside 

www.fl achs.dk
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Pas på!
Dyr kan være farlige for andre dyr. Nogle 
dyr kan også være farlige for mennesker. 
Heldigvis lever ingen af disse meget farlige 
dyr i Danmark.

Dette er en 
klapper-slange. 
Den rasler med 
halen, lige før den 
bider.

Indhold
Pas på!

Bliv væk!

På jagt

Samarbejde

Om natten

Den skjulte fare

Hurtigt angreb

Masser af kræfter

Haj-angreb

Døden i havet

Gift

Ikke røre!

3

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Dødelige 

   sygdomme

Truede dyr
Kort fortalt

Bøger og internet

Stikord

26

28
30

31

32



Bliv væk!
Dyr kan være farlige, når de vil passe på 
deres unger eller på deres leve-sted.
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En tiger vil slås for at holde andre tigre 
væk fra sit område. De kan kæmpe, til én 
af dem dør.

Nogle dyr 
forsvarer det 
sted, de bor. 
Stedet kaldes 
deres 
territorium.

5

En isbjørne-mor 
passer på sine 
unger, indtil de kan 
klare sig selv.

En han vil slå 
ungerne ihjel. 
Men moren 
passer på dem.

Hun skræmmer 
hannen væk. Der 
skete ikke noget 
med de to unger.




