Vi är två fågelskådare från Uppsala. Efter några års arbete som redaktörer är vi klara
med fågelskådningsguide om vår hemland - Polen. Vi släpper ut nu en bok "Birding
in Poland". Om Ni i Er förening planerar fågelskådningsresa - då Polen kan vara
mycket intressant mål. Lagom avstånd, bra kommunikationsförbindelse (både flyg –
flera per dag och färjor) och billigt (allt är mycket billigare än i Sverige – mat logi,
biluthyrning).
Polen är den mest uppenbara destination i Europa för att titta på och lyssna på
vattensångare. Skogar och dungar är habitat för alla europeiska arter av hackspettar
- inklusive mellanspett (urskogar med dominerande lövträd exempelvis
Białowieżaskogen och lövskogar längs stora ån), vitryggig hackspett (urskogar i
Östra Polen och bergsskogar) och balkanspett (små dungar i sydöstra Polen).
Våtmarker är viktiga områden för migrerande vadare, gäss och andra vatten- och
våtmarksfåglar, medan fuktiga ängar är ett perfekt ställe för att höra kornknarr.
Population av vit stork i Polen räknas bland de största i Europa, även svart stork
häckar i nästan varje större skogsområde. I kalbergsområde häckar sådana
bergfåglar som inte finns i Sverige som vattenpiplärka, alpjärnsparv (båda ganska
vanliga på vissa ställe) och murkrypare (i bara några få ställe, mkt. sällsynt).
Guideboken "Birding in Poland" är både för dem som planerar en längre
fågelskådning resa till Polen och för dem som besöker större städer, med endast ett
par timmar eller en halv dag extra för fågelskådning. För dem har vi beskrivits mer i
detalj fågellokaler i Warszawa och Kraków - två städer troligen oftast besökta av
utlänningar. Vi har också med beskrivningar av fågellokaler nära andra städer,
såsom Łódź, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Białystok, Bydgoszcz, Lublin och Rzeszów.
Boken är på engelska och utgör den mest kompletta beskrivningen av Polen för
fågelskådare. Författarna - de är 46 – är både yrkesornitologer och fågelskådare –
experter på fågelfauna i var sin lokal. Boken innehåller beskrivning av 119
fågellokaler och 164 kartor. Den skildrar sådana berömda platser som
Białowieżaskogen (Puszcza Białowieska), Biebrzafloden med omgivande våtmarker
(Dolina Biebrzy) och Wartaflodens mynning (Ujście Warty), men även andra
lokalerna, förmodligen ännu okända men definitivt värda ett besök.
Boken innehåller också en allmän beskrivning av avifauna i Polen, praktiska tips om
fågelskådning och om att resa runt, ett kapitel om de rättsliga aspekterna av
fågelskådningen och två artiklar: om vattensångare och om vit stork samt foton av
typiska livsmiljöer och en checklista över de i Polen förekommande fåglar.
13,5 x 21,5 cm, 590 sidor med text och kartor + 20 sidor med bilder på olika
naturmiljöer, hård pärm, vikt ca 700 g. Pris 350 kr. Vi bifogar omslagsbild och
innehållsförteckning.
Vi svarar gärna på Era frågor.
Ni kan beställa boken hos oss på www.oriolusforlag.se
Välkomna till Polen för att se och lyssna på vattensångare!
Hälsningar till alla fågelskådare
Adam Sterno och Magdalena Grudzinska-Sterno
-----------------------------------------------------------------Oriolus Förlag, Uppsala
oriolusforlag@oriolusforlag.se

