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inspirationsbok i ordets bästa mening som kan starta resfebern både hos hårdskådande ornitologer och hos
vanliga fågelvänner«SydsvenskanFågelresor är en vägvisare till Europas bästa fågelskådning. Författarna Jan
Pedersen och Dominic Couzens tar oss med till 30 platser för oförglömliga fågelupplevelser. Med nästan 200
bilder visas den europeiska kontinentens bästa fågellokaler, från Gibraltarsundet och Azorerna i söder till

Svalbard i norr. Kartor och översikter över de mest speciella fåglarna inom varje område gör boken lättanvänd
och tydlig.Boken är en inspirerande reseguide för alla fågelintresserade, men innehåller också intressanta
fakta om ett stort antal fåglar. Jan Pedersen har bearbetat den svenska översättningen och utökat den med

några för oss mer näraliggande fågellokaler. Han är författare och fotograf med fåglar som specialitet, och har
tidigare utkommit med succén Fågelsång och Vilda djur.
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