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Tranedans Carl Christian Tofte Hent PDF Forlaget skriver: Tranedans fortæller historien om ´Danmarks nye
storke´ og er samtidig en fornem kunstbog. Fuglemaleren Carl Christian Tofte lever nærmest sammen med

tranerne fra marts til november. Han bor ved Pulken i Skåne, 2 timers kørsel fra Sjælland, og stedet er en perle
på snoren i den række af tranerastepladser, som ligger langs trækruten mellem vinterkvarteret i Sydeuropa og

ynglepladserne i Norden.

Traner bliver der stadig flere af. I de senere år har der været kraftig fremgang i både Tyskland, Polen,
Danmark og Sverige. Yngleudbredelsen er udvidet markant, og nye rastepladser er opstået som supplement til
gammelkendte som Hornborgasjön, der dog stadig ikke overgås, når det gælder om nærhed og antal. 150.000

mennesker - heraf mange danskere - besøger området i marts-april.

Læs om tranernes dans, adfærd, udbredelse, træk, forekomst, udseende, rastepladser, Hornborgasjön, Pulken
og forfatterens oplevelser traneåret igennem. En nydelse og inspiration.

Udkommer på dansk, svensk og tysk.  96 sider, indbundet,  i alt 97 farveakvareller

Tranedans (dansk tekst)
Trandans (svensk tekst)

Tanz der Kraniche (tysk tekst)

Der udgives desuden i Koustrup & Co.s Naturkortserie en mappe Tranor med 8 forskellige illustrationer fra
bogen, samt en række plakater.
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