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Podane ceny brutto zawierają 5% VAT

Rośliny Polski i Zwierzęta Polski (komplet w etui)

autorki: 
Rośliny: Barbara Sudnik-Wójcikowska, Anna Orczewska
Zwierzęta Polski: Renata
format: 23 x 28 cm
objętość: Rośliny: 320 stron, Zwierzęta: 264 strony
oprawa: twarda + etui
tekst: polski 
ISBN: 978-83-7763-344-1
cena detaliczna: 189 zł

Rośliny Polski

autorki: Barbara Sudnik-Wójcikowska, Anna Orczewska
format: 23 x 28 cm
objętość: 320 stron
oprawa: twarda
tekst: polski 
ISBN: 978-83-7763-439-4
cena detaliczna: 85 zł

Zwierzęta Polski

autor: Renata Kosińska
format: 23 x 28 cm
objętość: 264 strony
oprawa: twarda
tekst: polski 
ISBN: 978-83-7763-440-0
cena detaliczna: 85 zł
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Podane ceny brutto zawierają 5% VAT

Ptaki Polski tom I i II (w etui)
autor: Andrzej G. Kruszewicz
format: 23 x 28 cm
objętość: tom I - 392 stron, tom II - 264 stron
oprawa: twarda + etui
tekst: polski 
ISBN: 978-83-7763-329-8
cena detaliczna: 199 zł

Owady Polski tom I i II (w etui)
autor: Marek W. Kozłowski
format: 23 x 28 cm
objętość: tom I - 360 stron, tom II - 336 stron
oprawa: twarda + etui
tekst: polski 
ISBN: 978-83-7763-352-6
cena detaliczna: 189 zł
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Podane ceny brutto zawierają 5% VAT

Atlas minerałów

autor: Jan Parafiniuk
format: 17 x 23 cm
objętość: 304 strony
oprawa: twarda
tekst: polski 
ISBN: 978-83-7073-845-7
cena detaliczna: 89 zł

„Atlas minerałów” przedstawia zwięzłe opisy około 200 najważniejszych minerałów wchodzących w skład 
różnych typów skał oraz ważnych gospodarczo złóż surowców mineralnych. Każdy minerał jest opisany 
według jednakowego schematu i zawiera informacje o podstawowych właściwościach, wykształceniu, 
odmianach, powstawaniu, występowaniu i zastosowaniu. 
W książce zamieszczono także informacje o geologicznych środowiskach tworzenia się minerałów.

Minerały zostały ułożone zgodnie z przyjętą w mineralogii systematyką i przedstawione na wybranych 
zdjęciach tak, by prezentowały ich indywidualne cechy i jednocześnie ukazywały piękno tych fascynujących 
tworów przyrody. Okazy na zdjęciach pochodzą z kolekcji własnej autora.
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Podane ceny brutto zawierają 5% VAT

Sokolnictwo

autor: Marek Cieślikowski
format: 21 x 26 cm
objętość: 160 stron
oprawa: twarda
tekst: polski 
ISBN: 978-83-7763-482-0
cena detaliczna: 100 zł

Jak sądzisz, sokolnictwo to wiedza tajemna czy zwykłe polowanie? 
Arystokratyczne hobby czy sport dla każdego? Miłość do zwierząt czy okrucieństwo? 
Niewiele dziedzin ludzkiej działalności związanej ze zwierzętami budzi tyle kontrowersji co sokolnictwo. 
Pora wyrobić sobie własne zdanie! 

Książka napisana przez doświadczonego sokolnika, kochającego ptaki drapieżne i emocje polowania. 
Książka „Sokolnictwo” jest dla wszystkich sokolników i zainteresowanych tą dziedziną łowiectwa.
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Podane ceny brutto zawierają 5% VAT

Ptasia inteligencja. 
Rozważania nad intelektem ptaków

autor: dr Nathan Emery
format: 21 x 26 cm
objętość: 192 strony
oprawa: twarda
tekst: polski 
ISBN: 978-83-7763-409-7 
cena detaliczna: 69 zł

Kto jest tytanem intelektu w ptasim świecie?
Jakie zachowania można uznać za przejaw inteligencji?
Ta intrygująca i bogato ilustrowana książka powiedzie Cię tropem śledztwa w sprawie niezwykłych zachowań                       
i zdolności ptaków, od rozwiązywania różnych życiowych problemów do samoświadomości i empatii. 
Raz na zawsze obali krzywdzącą opinię o sławetnym „ptasim móżdżku” naszych pierzastych przyjaciół. 

Pozwoli także inaczej spojrzeć na zagadnienie inteligencji zwierząt w ogóle. 

Dr Nathan Emery jest starszym wykładowcą biologii kognitywnej na Queen Mary University of London, autorem 
dwóch wcześniejszych książek z tej dziedziny i ponad 80 innych publikacji. Jest członkiem rady programowej 
czasopism Animal Cognition oraz Journal of Comparative Psychology.
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Podane ceny brutto zawierają 5% VAT

Przewodnik Collinsa. Ptaki

format: 13,5 x 19,4 cm
objętość: 448 stron
oprawa: twarda
tekst: polski 
ISBN: 978-83-7763-483-7
cena detaliczna: 109 zł

„Przewodnik Collinsa. Ptaki” jest książką prezentującą wszystkie gatunki ptaków, jakie zaobserwowano 
w ostatnim stuleciu na terenie Europy i obszarze śródziemnomorskim, w tym także zalatujące z innych 
kontynentów. Doskonałe ilustracje przedstawiają szczegółowo cechy diagnostyczne poszczególnych 
gatunków i ułatwiają właściwą klasyfikację nawet bardzo podobnych osobników.

Cenne uwagi w części ogólnej zwracają uwagę obserwatorów na utrudniające rozpoznanie warunki 
oświetlenia i barwy tła, niekiedy uwzględnione również na tablicach ilustrujących opisy gatunków. 

Drugie wydanie przewodnika uwzględnia ostatnie zmiany w systematyce, skutkujące reorganizacją tekstu  
i jego zmianami w części szczegółowej. Nazewnictwo polskie i status gatunków zostały podane według 
ustaleń Komisji Faunistycznej Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego.
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Podane ceny brutto zawierają 5% VAT

Spotkania z przyrodą  
Minerały, kamienie szlachetne, skały
autor: Rupert Hochleitner
format: 13 x 19 cm
objętość: 448 stron
oprawa: kartonowa z ochronną obwolutą
ISBN: 978-83-7073-816-7
cena detaliczna: 65 zl

Spotkania z przyrodą  
Drzewa
autorzy: Mark Bachofer, 
Joachim Mayer
format: 13 x 19 cm
objętość: 288 stron
oprawa: kartonowa z ochronną obwolutą
ISBN: 978-83-7073-451-0
cena detaliczna: 45 zł

Spotkania z przyrodą  
Sowy i ptaki szponiaste
autor: Felix Heintzenberg
format: 13 x 19 cm
objętość: 256 stron
oprawa: kartonowa z ochronną obwolutą
ISBN: 978-83-7073-606-4
cena detaliczna: 55 zł

Spotkania z przyrodą  
Owady
autor: Heiko Bellmann
format: 13 x 19 cm
objętość: 448 stron
oprawa: kartonowa z ochronną obwolutą
ISBN: 978-83-7763-356-4
cena detaliczna: 59 zl

Spotkania z przyrodą  
Muszle
autorzy: Rafał Wąsowski, Aleksander Penkowski
format: 13 x 19 cm
objętość: 336 stron
oprawa: kartonowa z ochronną obwolutą
ISBN: 978-83-7763-350-2
cena detaliczna: 60 zl

Spotkania z przyrodą  
Grzyby
autor: Marek Snowarski
format: 13 x 19 cm
objętość: 304 stron
oprawa: kartonowa z ochronną obwolutą
ISBN: 978-83-7073-776-4
cena detaliczna: 45 zł

Spotkania z przyrodą  
Las
autorzy: Dorota Zawadzka, 
Marek Sławski
format: 13 x 19 cm
objętość: 336 stron
oprawa: kartonowa z ochronną obwolutą
ISBN: 978-83-7763-436-3
cena detaliczna: 49 zł
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Podane ceny brutto zawierają 5% VAT

Flora Polski  
Rośliny kserotermiczne
autor: Barbara Sudnik-Wójcikowska, 
Anna Cwener
format: 16 x 21 cm
objętość: 360 stron
oprawa: kartonowa
z ochronną obwolutą
ISBN: 978-83-7073-982-9
cena detaliczna: 89 zł

Flora Polski  
Rośliny leśne
autor: Leokadia Witkowska-Żuk
format: 16 x 21 cm
objętość: 760 strony
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7073-359-9 
cena detaliczna: 139 zł

Flora Polski  
Rośliny wodne i bagienne
autorzy: Stanisław i Grzegorz Kłosowscy
format: 16 x 21 cm
objętość: 336 stron
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7763-355-7
cena detaliczna: 69 zł

Flora Polski  
Rośliny wydm, klifów, solnisk i aluwiów 
autorzy: Barbara Sudnik-Wójcikowska, 
Agnieszka Krzyk
format: 16 x 21 cm
objętość: 320 stron
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7763-288-8 
cena detaliczna: 89 zł

Flora Polski  
Storczyki
autor: Dariusz L. Szlachetko
format: 16 × 21 cm
objętość: 168 stron
oprawa: kartonowa 
z obwolutą PCV
ISBN: 978-83-7073-339-1
cena detaliczna: 55 zł

Flora Polski  
Rośliny synantropijne
autor: Barbara Sudnik-Wójcikowska
format: 16 x 22 cm
objętość: 272 strony
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7073-514-2
cena detaliczna: 69 zł

Flora Polski  
Rośliny górskie
autor: Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Mirek
format: 16 x 22 cm
objętość: 264 strony
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7763-377-9
cena detaliczna: 65 zł

Flora Polski
Rośliny chronione
autorzy: Prof. dr hab. Halina Piękoś-Mirkowa, 
Prof. dr hab. Zbigniew Mirek
format: 13 x 20 cm
objętość: 464 strony
oprawa: miękka z obwolutą PCV
ISBN: 978-83-7763-453-0
cena detaliczna: 69,00 zł brutto

wydanie zgodne z Rozporządzeniem                
Ministra Środowiska z dnia 9.10.2014 r.
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Podane ceny brutto zawierają 5% VAT

Flora Świata  
Storczyki Europy i obszarów 
sąsiednich
autor: praca zbiorowa
format: 13 x 19 cm
objętość: 328 stron
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7073-698-9
cena detaliczna: 69 zł

Przewodnik rośliny i zwierzęta
autorzy: Ursula Stichmann-Marny, 
Erich Kretzschmar
format: 11 x 18 cm
objętość: 456 stron
oprawa: miękka ze skrzydełkami
ISBN: 978-83-7763-415-8
cena detaliczna: 37 zł

Fauna Polski  
Płazy i gady
autor: Krzysztof Klimaszewski
format: 16 x 21 cm
objętość: 144 strony
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7763-480-6
cena detaliczna: 59,00 zł

Fauna Polski  
Ptaki
autor: Dorota Zawadzka
format: 16 x 21 cm
objętość: 784 strony
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7763-353-3
cena detaliczna: 139,00 zł
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Podane ceny brutto zawierają 5% VAT

Ochrona przyrody terenów 
otwartych. Murawy, łąki, 
wrzosowiska
autor: Ryszaed Kapuściński
format: 13,2 x 20,5 cm
objętość: 220 strony
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7763-101-0 
cena detaliczna: 79 zł

Poradnik leśnika  
Drzewa iglaste i owady  
na nich żerujące
autor: praca zbiorowa
format: 13 x 19 cm
objętość: 228 stron
oprawa: kartonowa 
z ochronną obwolutą
ISBN: 978-83-7073-661-3
cena detaliczna: 65 zł

DRZEWA IGLASTE 
I OWADY NA NICH 

ŻERUJĄCE

Jacek Stocki, Stanisław Kinelski, Robert Dzwonkowski

ISBN 978-83-7073-661-3

www.multicobooks.pl

Cena: 65 zł

DRZEWA IGLASTE 
I OWADY NA NICH 

ŻERUJĄCE

Szanowni Leśnicy!
Oto trafia do Waszych rąk książka niezbędna w bibliotece 
każdego leśnika, który otacza opieką las. 

•  Opisy ponad 180 najważniejszych gospodarczo  
 i najczęściej spotykanych owadów żerujących na drzewach  
 iglastych rosnących w polskich lasach.

•   Owady pogrupowane według gatunków drzew, na których  
 żerują, a w obrębie tych grup według uszkadzanych części  
 rośliny.

•   Zdjęcia i rysunki prezentują postać dojrzałą owada, larwę  
 oraz obraz uszkodzeń przez nie powodowanych.
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Patroni:

LIGA OCHRONY 
PRZYRODY

TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ LASU

LASY 
PAŃSTWOWE

W serii PORADNIK LEŚNIKA polecamy także następujące tytuły: 

• „Szkodniki nasion i owoców drzew i krzewów leśnych”  
• „Drzewa liściaste i owady na nich żerujące” • „Atlas hub”
• „Tablice miąższości drewna okrągłego” • „Atlas drewna”
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Poradnik leśnika  
Drzewa liściaste i owady 
na nich żerujące
autor: praca zbiorowa
format: 13 x 19 cm
objętość: 236 stron
oprawa: kartonowa 
z ochronną obwolutą
ISBN: 978-83-7073-662-0
cena detaliczna: 65 zł

Poradnik leśnika  
Szkodniki nasion i owoców 
drzew i krzewów leśnych
autor: praca zbiorowa
format: 13 x 19 cm
objętość: 80 stron
oprawa: kartonowa 
z ochronną obwolutą
ISBN: 978-83-7073-305-6
cena detaliczna: 60 zł

Tablice miąższości 
drewna okrągłego
autor: Marian Czuraj
format: 14 x 19 cm
objętość: 92 strony
oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7763-447-9
cena detaliczna: 45 zł

Atlas uszkodzeń drzew leśnych.Tom I
autor: praca zbiorowa
format: 14 × 21 cm
objętość: 256
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7073-700-9
Cena detaliczna: 65 zł

uszkodzeń drzew leśnych
AtlAs

 
 

Drzewa czasem chorują. Objawy chorób bywają bardzo 
różne, bo przyczyn może być wiele. Jedne drzewa są  
atakowane przez szkodniki, inne ulegają grzybom  
chorobotwórczym, czasem są uszkadzane przez mróz  
lub suszę. Drzewom możemy pomóc, ale musimy wie-
dzieć, co powoduje ich nienaturalny wygląd. Właściwa 
diagnoza to szansa na uratowanie im życia.
●
Z tą książką bez trudu określisz, co dolega drzewom. 
Liczne zdjęcia, latami kolekcjonowane przez praktyków, 
pokazują charakterystyczne zniekształcenia i zmiany 
chorobowe. Przeglądaj fotografie, aż znajdziesz tę, która 
przedstawia uszkodzenia zauważone na chorym drzewie. 
Przeczytaj opis, porównaj z podobnymi objawami.  
Dzięki temu bezbłędnie nazwiesz przyczynę uszkodzeń.
●
W pierwszym tomie ATLASU znajdziesz 300 chorób 
i szkodników występujących na 19 gatunkach drzew 
rosnących w lasach, parkach i arboretach.
●
Zajrzyj też do drugiego tomu ATLASU, gdzie poznasz 
uszkodzenia spotykane również na pozostałych drzewach 
oraz krzewach leśnych i parkowych, np. na kasztanowcu, 
wierzbie, leszczynie i jałowcu.

AtlAs
uszkodzeń drzew

 leśnych  tom
 1

Cena: 65 zł 

Księgarnia internetowa:
www.multicobooks.pl
e-mail: biuro@multicobooks.pl

Księgarnia:
ul. Kazimierzowska 14
Warszawa-Mokotów

0 801 70 33 42
022 564 08 00 

022 564 08 03

Zamówienia telefoniczne:

Zamówienia faksem:

G. Hartmann, F. Nienhaus, H. Butin

AtlAs uszkodzeń drzew leśnych  
tom 1

tom 1

Atlas drewna
autor: Jean-Denis Godet
format: 21 x 29 cm
objętość: 128 stron
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7073-601-9
cena detaliczna: 129 zł

Poradnik leśnika  
Atlas hub
autor: Hanna Kwaśna, 
Piotr Łakomy
format: 13 x 19,5 cm
objętość: 182 strony
oprawa: miękka ze skrzydełkami
ISBN: 978-83-7763-336-6
cena detaliczna: 65 zł

Poradnik leśnika  
Nasiona i siewki drzew
autor: Wojciech Gil, 
Stanisław Kinelski
format: 13 x 19,5 cm
objętość: 184 strony
oprawa: miękka ze skrzydełkami
ISBN: 978-83-7763-337-3
cena detaliczna: 65 zł
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Przewodnik Collinsa  
Gwiazdy i planety
autor: Ian Ridpath,  
Wil Tirion
format: 14 x 20 cm
objętość: 400 stron
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7073-928-7
cena detaliczna: 89 zł

> PRZEWODNIK COLLINSA

Podane ceny brutto zawierają 5% VAT

Przewodnik Collinsa  
Drzewa
autor: Owen Johnson, David More
format: 13,5 x 19,5 cm
objętość: 400 stron
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7073-643-9
cena detaliczna: 95 zł

Flora i fauna lasów  
Owady
autor: Gottfried Amann
format: 13 x 21 cm
objętość: 320 stron
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7073-781-8
cena detaliczna: 60 zł

Przewodnik entomologa
Błonkówki
autor: Heiko Bellmann
format: 13 × 19 cm
objętość: 344 strony
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7073-707-2
cena detaliczna: 69 zł

Przewodnik entomologa
Szarańczaki
autor: Heiko Bellmann
format: 13 × 19 cm
objętość: 344 strony
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7073-705-4
cena detaliczna: 69 zł

Przewodnik entomologa
Ważki
autor: Heiko Bellmann
format: 13 × 19 cm
objętość: 280 strony
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7073-706-1
cena detaliczna: 69 zł

Nietoperze Europy i Afryki 
północno-zachodniej
autorzy: Praca zbiorowa
format: 20 x 27,5 cm
objętość: 400 stron
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7073-673-6
cena detaliczna: 150 zł
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Podane ceny brutto zawierają 5% VAT

Domki dla zwierząt
autor: Marcus Gastl
format: 17 x 23 cm
objętość: 96 stron
oprawa: miękka ze skrzydełkami
ISBN: 978-83-7763-360-1 
cena detaliczna: 35 zł

Hotele dla owadów
autor: Melanie von Orlow
format: 17 x 23 cm
objętość: 96 stron
oprawa: miękka ze skrzydełkami
ISBN: 978-83-7763-278-9 
cena detaliczna: 35 zł

Budki lęgowe dla ptaków 
autor: Claude Lorpin
format: 17 x 23 cm
objętość: 96 stron
oprawa: miękka ze skrzydełkami
ISBN: 978-83-7763-067-9
cena detaliczna: 35 zł



przyroda 14

Rasy psów
autor: Eva-Maria Krämer
objętość: 352 strony
format: 16 x 21 cm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7763-334-2 
cena detaliczna: 45 zł

Rasy kotów
autor: Herrscher/Theilig
objętość: 192 strony
format: 16 x 21 cm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7073-597-5 
cena detaliczna: 45 zł

Nietoperze Polski
autorzy: Konrad Sachanowicz,
Mateusz Ciechanowski
format: 17 x 25 cm
objętość: 160 stron
oprawa: twarda, laminowana
ISBN: 978-83-7073-401-5
cena detaliczna: 95 zł
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Rasy koni
autor: Martin Haller
objętość: 264 strony
format: 16 x 21 cm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7763-335-9
cena detaliczna: 39 zł

Nietoperze Polski
autorzy: Konrad Sachanowicz,
Mateusz Ciechanowski
format: 17 x 25 cm
objętość: 160 stron
oprawa: twarda, laminowana
ISBN: 978-83-7073-401-5
cena detaliczna: 95 zł

Abc jeździectwa
autor: Martin Haller
objętość: 120 stron
format: 21 x 26 cm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7073-658-3
cena detaliczna: 45 zł

Jazda konna naturalnie!
autor: Elżbieta Gródek
objętość: 152 strony
format: 20 x 25 cm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7763-438-7
cena detaliczna: 45 zł
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Biogazownie rolnicze
autor: Praca zbiorowa
objętość: 84 strony
format: 17 x 24 cm
oprawa: twarda
ISBN 978-83-7073-432-9
cena detaliczna: 29 zł

Wieloletnie rośliny energetyczne
autor: Praca zbiorowa
objętość: 156 stron
format: 17 x 24 cm
oprawa: twarda
ISBN 978-83-7763-051-8
cena detaliczna: 79 zł

Pompy ciepła w systemach 
geotermii niskotemperaturowej
autor: Marian Rubik
objętość: 212 stron
format: 17 x 24 cm
oprawa: twarda
ISBN 978-83-7763-052-5
cena detaliczna: 49 zł

Panele słoneczne w domu i ogrodzie
autor: Jean-Paul Blugeon
format: 17 x 23,5 cm
objętość: 208 stron
oprawa: miękka ze skrzydełkami
tekst: polski 
ISBN: 978-83-7763-361-8
cena detaliczna: 45 zł
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Pasieka miejska
autor: Marc-Wilhelm Kohfink
objętość: 176 stron
format: 17 x 23,5 cm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7763-434-9
cena detaliczna: 45 zł

Dobra praktyka pszczelarska
autor: Wolfgang Ritter
objętość: 228 stron
format: 17 x 23,5 cm
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7763-390-8
cena detaliczna: 55 zł

Pszczoły. Moje hobby
autor: Irmgard Diemer
objętość: 96 stron
format: 16 x 21 cm
oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7073-767-2
cena detaliczna: 25 zł

Kurnik przydomowy
autor: Wilhelm Bauer
objętość: 112 stron
format: 16 x 21 cm
oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7763-478-3
cena detaliczna: 29 zł

Gołębie
autor: Ewa Strzelec
objętość: 144 strony
format: 16 x 21 cm
oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7073-843-3
cena detaliczna: 29 zł
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Cztery oblicza polskiej przyrody
Praca zbiorowa
format: 25 x 31 cm
objętość: 248 stron
oprawa: twarda
język: polski i angielski
ISBN: 978-83-7073-962-1
cena detaliczna: 199 zł

SERIA > ALBUMY

Podane ceny brutto zawierają 5% VAT

Polska. Pocztówki z podróży
Praca zbiorowa
format: 21 x 26 cm
objętość: 312 stron
oprawa: twarda
język: polski
ISBN: 978-83-7763-299-4
cena detaliczna: 45 zł

Polskie symbole
Praca zbiorowa
format: 23 x 28 cm
objętość: 216 stron
oprawa: twarda
język: polski i angielski
ISBN: 978-83-7073-968-3
cena detaliczna: 99 zł

Dzika Polska
autor: Tomasz Kłosowski
format: 22,5 x 25,5 cm
objętość: 144 strony
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7073-861-7
cena detaliczna: 57 zł
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Podane ceny brutto zawierają 5% VAT

Prawdziwa Polska. 
Polskie Parki Narodowe
Romuald Olaczek
format: 24,5 x 30,5 cm
objętość: 300 stron
oprawa: twarda
język: polski i angielski
ISBN: 978-83-7073-504-3
cena detaliczna: 99 zł

Prawdziwa Polska
Praca zbiorowa
format: 24,5 x 30,5 cm
objętość: 300 stron
oprawa: twarda
język: polski i angielski
ISBN: 978-83-7073-962-1
cena detaliczna: 99 zł

Symbole polskiej przyrody
Robert Dejtrowski
format: 23 x 28 cm
objętość: 216 stron
oprawa: twarda
język: polski i angielski
ISBN: 978-83-7763-348-9
cena detaliczna: 99 zł
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Podane ceny brutto zawierają 5% VAT

Zwierzęta w obiektywie leśników
Praca zbiorowa
tekst po polsku i po angielsku 
format: 22 x 28 cm
objętość: 240 stron
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7763-105-8
cena detaliczna: 69 zł

Życie lasu

autor: Praca zbiorowa
format: 20 x 20 cm 
język: polski i angielski
objętość: 104 strony
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7763-330-4 
cena detaliczna: 35,00 zł

Idąc za wilkiem
Sławomir Wąsik
format: 28 x 28 cm
objętość: 240 stron
oprawa: twarda
język: polski i angielski
ISBN: 978-83-7763-076-1
cena detaliczna: 129 zł

Sielska Polska
Mikołaj Gospodarek
tekst po polsku i po angielsku 
format: 22,5 x 26 cm
objętość: 168 stron
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7763-408-0
cena detaliczna: 69 zł

SERIA > ALBUMY
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Podane ceny brutto zawierają 5% VAT

Ssaki Polski od A do Ż
autor: Sławomir Wąsik
format: 24 x 30 cm
objętość: 256 stron
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7073-674-3
cena detaliczna: 99 zł

 > POZOSTAŁE KSIĄŻKI PRZYRODNICZE

Las - świątynia życia
autor: Praca zbiorowa, 
tekst: Marek Sławski
format: 22 x 28 cm
objętość: 240 stron
oprawa: twarda
język: polski i angielski
wersja w etui i bez etui

wersja z etui
ISBN: 978-83-7763-263-5 
cena detaliczna: 109 zł

wersja bez etui
ISBN: 978-83-7763-297-0 
cena detaliczna: 79 zł

Las o obiektywie leśników - płyta CD

Płyta w języku angielskim, w wersji pdf

270 remarkable photographs: landscapes, 
atmosphere of the forest, inhabitants, 
hunting, the work of a forester

ISBN: 978-83-7763-069-3
cena detaliczna: 24,00 zł
(cena zawiera 23% VAT)
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Fotografujemy ptaki
autorzy: Grzegorz  i Tomasz Kłosowscy
format: 25 x 22 cm
objętość: 216 stron
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7073-503-6
cena detaliczna: 59 zł

Podane ceny brutto zawierają 5% VAT

 >KSIĄŻKI PRZYRODNICZE

Obserwowanie ptaków
autor: Tomasz Przybyliński
format: 17 x 24 cm
objętość: 192 stron
oprawa: twarda
tekst: polski 
ISBN: 978-83-7763-275-8
cena detaliczna: 59 zł 

Doktor Kruszewicz w Trójce. Rozmawia 
Dariusz Pieróg
autor: Andrzej G. Kruszewicz, Dariusz Pieróg
format: 23 x 26 cm
objętość: 104 strony
oprawa: twarda
tekst: polski 
ISBN: 978-83-7763-359-5
cena detaliczna: 59 zł
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Podane ceny brutto zawierają 5% VAT

 >PTAKI POLSKI

Ptaki Polski. Encyklopedia ilustrowana

autor: Andrzej G. Kruszewicz
format: 21 x 28 cm
objętość: 312
oprawa: twarda + CD z głosami ptaków
tekst: polski 
ISBN: 978-83-7763-391-5
cena detaliczna: 99 zł

Ptaki Polski. Mała encyklopedia ilustrowana

autor: Andrzej G. Kruszewicz
format: 21 x 28 cm
objętość: 152
oprawa: twarda
tekst: polski 
ISBN: 978-83-7763-419-6
cena detaliczna: 50 zł
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