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Skagens Odde Eigil Torp Olesen Hent PDF Forlaget skriver: Bogen indeholder et væld af oplysninger om
geologien, landskaberne, floraen og faunaen. Den er skrevet til den inkarnerede naturiagttager, som vil

udforske Skagens Oddes inderste hemmeligheder og til søndagsturisten, der søger inspiration til smukke og
interessante vandreture. I et særligt afsnit beskrives 25 lokaliteter med de naturmæssige højdepunkter på

Skagens Odde. Bogen omfatter to dele: Dels en geografisk og biologisk indføring i områdets specielle natur
og fortæller dermed den gode og sammenhængende naturhistorie, og dels en turguide beregnet til at tage med
ud i naturen. Den leder læseren gennem 25 konkrete vandreruter, der dækker alle varianter af Skagens Oddes
landskabs- og naturtyper. Bogen er illustreret med mere end 200 farvefotos og talrige kort, tegninger og
akvareller. Teksten suppleres af en række faktabokse. Sidst i bogen er der opslag med nyttige adresser,

litteraturfortegnelse, artslister og et indholdsregister. Forfatteren har beskæftiget sig med naturen på Skagens
Odde i mere end 30 år som underviser, naturvejleder, naturbeskyttelsesgræsrod, naturelsker, naturfotograf,

fuglekigger og amatørbotaniker.

 

Forlaget skriver: Bogen indeholder et væld af oplysninger om
geologien, landskaberne, floraen og faunaen. Den er skrevet til den
inkarnerede naturiagttager, som vil udforske Skagens Oddes inderste

hemmeligheder og til søndagsturisten, der søger inspiration til
smukke og interessante vandreture. I et særligt afsnit beskrives 25

lokaliteter med de naturmæssige højdepunkter på Skagens
Odde. Bogen omfatter to dele: Dels en geografisk og biologisk

indføring i områdets specielle natur og fortæller dermed den gode og
sammenhængende naturhistorie, og dels en turguide beregnet til at
tage med ud i naturen. Den leder læseren gennem 25 konkrete

vandreruter, der dækker alle varianter af Skagens Oddes landskabs-
og naturtyper. Bogen er illustreret med mere end 200 farvefotos og
talrige kort, tegninger og akvareller. Teksten suppleres af en række

faktabokse. Sidst i bogen er der opslag med nyttige adresser,
litteraturfortegnelse, artslister og et indholdsregister. Forfatteren har
beskæftiget sig med naturen på Skagens Odde i mere end 30 år som
underviser, naturvejleder, naturbeskyttelsesgræsrod, naturelsker,

naturfotograf, fuglekigger og amatørbotaniker.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Skagens Odde&s=dkbooks

