
Katalog 2019



 1
M

U
LT

IC
O

 d
la

 d
zi

ec
i

Biegowiec osowaty

Nadobnica alpejska

Dorosłe chrząszcze można spotkać zarówno na żywych, jak i martwych bukach oraz na ściętym drewnie.

Nadobnica, jak sama nazwa wskazuje, jest pięknym 
chrząszczem, dość dużym, bo może mieć nawet 4 cm długości. Podobnie jak biegowiec osowaty, należy do rodziny kózkowatych, ale w odróżnieniu od niego ma bardzo długie czułki. Czułki samca są 1,5–2 razy dłuższe od całego ciała, samicy zaś „tylko” niewiele dłuższe od ciała. Chrząszcz ten żyje w górach, jego larwy 3–4 lata żerują w drewnie buków, po czym przeobrażają się, by w postaci dorosłych owadów pokazać się światu w lecie. W Polsce nadobnica alpejska jest bardzo rzadka i objęta ścisłą ochroną gatunkową.

Nazwę rodziny „kózkowate” łatwo wytłumaczyć, patrząc z profilu na biegowca; jego głowa wraz z czułkami przypomina profil rogatej głowy kozy.

Jest to nieduży chrząszcz 
z rodziny kózkowatych. Osiąga długość prawie 1,5 cm. Jego żółto-czarne ubarwienie imituje osę, co zapewne ma chronić to bezbronne, roślinożerne zwierzę przed atakami np. ptaków lub większych owadów drapieżnych. Larwy żerują w rozkładającym się drewnie rozmaitych drzew i krzewów liściastych, a dorosłe owady często przebywają na kwiatach lub liściach dereni, kalin lub głogów. Najłatwiej spotkać je latem, w czerwcu lub lipcu.
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DOROSŁA NADOBNICA 
ALPEJSKA

BIEGOWIEC OSOWATY

Zanim motyl będzie dorosłym motylem, ze skrzydłami i czułkami, musi przejść długą drogę. Podczas niej czeka go wiele przemian. Małych cudów natury, dzięki którym przynajmniej trzy razy zmieni swój wygląd tak bardzo, że za nic w świecie byście go nie poznali. 

OD JAJECZKA DO MOTYLA

Na początku jest JAJECZKO. Z niego po jakimś czasie wylęga się GĄSIENICA. Bardzo głodna gąsienica, której głównym zadaniem jest jeść i ro-snąć, jeszcze więcej jeść i jeszcze bardziej rosnąć. W końcu ta larwa, czyli gąsienica, przestaje i jeść i rosnąć. Nadchodzi czas, aby się przepoczwar-czyć. Gąsienica nieruchomieje i zamienia się w poczwarkę.

jajo

gąsienica

Cykl życiowy   
POKŁONNIKA KAMILLI

składanie jaja

1.

2.

3.
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poczwarka

motyl

Po wyjściu z poczwarki 
POKŁONNIK KAMILLA jest 
jak brzydkie kaczątko, 
które zmieniło się w łabędzia. 
Teraz wszystkich zachwyca.

POCZWARKA po prostu jest. Niczego nie je 
i nigdzie nie chodzi. Jedynie gdy ktoś ją bardzo 
niepokoi, zaczyna nagle gwałtownie poruszać 
się na boki. W ten sposób chce odstraszyć 
intruza. Bezbronna poczwarka nic więcej zrobić 
nie może.

W końcu jednak nastaje ta wyjątkowa chwila 
i z poczwarki wychodzi olśniewający MOTYL.

4. 5.
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Nowości dla dzieci

21 × 30 cm
32 strony przekładane 
kalką
oprawa miękka
cena detal.: 16,99 zł
978-83-7763-452-3

OWADY NASZYCH LASÓW
seria POZNAJĘ I RYSUJĘ
ilustrator Katarzyna Kopiec-Sekieta

wiek 7+
Dzięki temu zeszytowi poznasz 28 gatunków owadów 
żyjących w naszych lasach. Przeczytasz, czym się żywią, 
jak się rozmnażają, czym wyróżniają się spośród innych. 
Dowiesz się, jakie mają obyczaje: czy opiekują się po-
tomstwem, czy samce różnią się od samic. Owady za-
prezentowane zostały na rysunkach, zdjęciach i w krót-
kich opisach. Między kartami zeszytu wpięta jest kalka, 
na którą możesz odrysować sylwetki chrząszczy, motyli 
i innych owadów.

MOTYLE DZIENNE I NOCNE
seria Z PRZYRODNICZEJ PÓŁECZKI
autor i ilustrator Izabela Dziekańska

wiek 6+
Czy wiesz, jak niezwykłe przemiany przechodzą moty-
le w swoim krótkim życiu? Te piękne owady kilka razy 
zmieniają swą postać, zanim staną się barwnymi klej-
nocikami. Gdy widzisz niezbyt urodziwe czarne gąsieni-
ce na pokrzywie, to wiedz, że wyklują się z nich piękne 
motyle!
Autorka od dzieciństwa fascynowała się motylami. 
W tej książce zabiera młodych czytelników w podróż do 
pasjonującego świata motyli. Pokazuje, jak niezwykłe 
to stworzenia. Dzięki pięknym realistycznym ilustra-
cjom oraz zabawnym opisom odkrywa przed nami życie 
motyli pełne zaskakujących tajemnic.

25,5 × 22,5 cm
96 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-399-1
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KOŁO 
WIEDZY

Pow ietrza nie możemy 
śc isnąć ani z łapać 
w ręce. W dodatku jest 
przezroczyste. Trudno 
uw ierzyć, że coś tak 
nieuchwytnego może mieć 
swój c iężar. A t ymczasem 
jest on całkiem duży. 
Wyobraź sobie pudełko 
o bokach długośc i jednego 
metra . Pow ietrze, które jest 
w środku, waży ponad ki logram – 
w ięcej niż torebka cukru .

Nad głową każdego człowieka jest bardzo wiele takich niewidzialnych „pudełek”. Powietrze jest przecież nawet na szczytach najwyższych gór, choć tam bardziej rozrze-dzone niż na plaży czy w lesie. Chociaż go nie widzimy, naciska ono na każdego z nas z ogromną siłą. Mniej więcej taką, jakby każ-dy nosił na plecach dorosłego słonia. Nikt nie czuje tego CIŚNIENIA, bo jest ono stałe i działa ze wszystkich stron równocześnie. 

CZY POWIETRZE 
JEST  
CIĘŻKIE?
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Ramię z napompowanym balonikiem przesunęło się w dół. To znaczy, że balonik wypełniony 
powietrzem jest cięższy od pustego, czyli powietrze ma swoją masę. Żeby nasza waga znów się 
wyrównała, do nienadmuchanego balonika doczepiamy kolejno jeden po drugim spinacze biurowe. 
W ten sposób sprawdzamy, ile waży powietrze zamknięte w nadmuchanym balonie.

W dodatku wewnątrz naszego ciała panuje 
podobne ciśnienie jak na zewnątrz. Gdyby 
dookoła nie było powietrza, ludzie puchliby 
jak nadmuchane baloniki. Ale nie ma się 
czego bać! Nacisk z zewnątrz jest  
W RÓWNOWADZE z tym od wewnątrz, dla-
tego nic się nam nie dzieje. To tak, jakby coś 
ciągnąć i pchać równie mocno w przeciw-
nych kierunkach. 

1. Patyk długości 50 cm przewiązujemy w połowie 
nitką i zawieszamy tak, żeby swobodnie zwisał. 
Do każdego końca przyklejamy kawałkiem taśmy 
nienadmuchany balonik. Drążek powinien być 
w równowadze, a baloniki na tym samym poziomie. 

2. Odczepiamy jeden z baloników, nadmuchujemy 
i przyczepiamy w tym samym miejscu co poprzednio. 

2.

1.
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KOŁO 
WIEDZY

Do czego ptakom służą pióra? 
Pióra są fenomenalnym osiągnięciem ewolucyjnym ptaków. Spełniają wiele funkcji, ale trzeba je omówić po kolei.

Pióra powstały z gadzich łusek pewnej grupy dinozaurów i pierwotnie dawały praptakom przede wszystkim zwiększenie powierzchni nośnej podczas szybowania pomiędzy ogrom-nymi drzewami. Wraz z doskonaleniem lotu pojawiły się jednak kolejne funkcje coraz do-skonalszych piór. 

Do latania służą lotki, czyli pióra skrzydeł oraz sterówki, czyli pióra ogona. I jedne i dru-gie pomagają w sterowaniu podczas lotu, gdyż ptak potrafi swymi skrzydłami uderzać z róż-ną siłą, co tak jak przy wiosłowaniu pozwala na zmianę kierunku. Ogon umożliwia bardzo szybkie zmiany kierunku i prędkości lotu. Może działać jak ster łodzi i spadochron za sa-molotem. Ptaki, które muszą latać wśród kona-rów drzew, mają ogony długie, bo to zapewnia im zwrotność. Dość wspomnieć przy tym ja-strzębia, krogulca i kosa. Ptaki latające szybko w otwartej przestrzeni mają ogony krótkie, jak jerzyk, sokół wędrowny i np. kaczka, bo krótki ogon daje mniejszy opór powietrza przy szyb-kim locie. 

Związek z lataniem mają także pióra kon-turowe, zwane też okrywowymi, gdyż nadają ptakowi w locie opływowy kształt. Poza tym chronią przed wiatrem i deszczem oraz wodą podczas pływania i nurkowania. Pióra pucho-we, ukryte pod konturowymi, chronią przed utratą ciepła, ale także przed przenikaniem wody do ciała, gdyż dzięki wydzielinie gruczo-łu kuprowego są namaszczone wodoodporną substancją. Wszystkie powyższe funkcje nie tłumaczą jednak, dlaczego pióra są koloro-we. A przecież są bajecznie ubarwione! Barwy 

piór spełniają wiele ważnych funkcji. Przede wszystkim informują o przynależności danego osobnika do określonego gatunku, co ułatwia trzymanie się stada razem. Barwy piór dają członkom stada konkretną informację o płci i wieku poszczególnych osobników. Informa-cja, że jestem młody, może uchronić przed agresją ze strony dorosłych. Dlatego szaty młodociane tak wyraźnie różnią się od doro-słych. Informacja o płci jest jeszcze ważniejsza. Jaskrawe barwy samców budzą agresję innych męskich członków gatunku, ale jednocześnie powodują zainteresowanie ze strony samic. 
Barwy piór mogą ułatwiać ukrycie się ptaka lub uchronić go przed atakiem drapieżnika. Maskujące ubarwienie bażancicy, przepiórki, kuropatwy, głuszki lub cieciorki pozwala znik-nąć z oczu drapieżnika wypatrującego zdoby-czy. Zdarza się jednak, że drapieżnik już ptaka zauważył. Co wtedy? Sowy puszą się, by wydać się większe. Dudek zaskoczony atakiem z po-wietrza kładzie się na ziemi, bo i tak słabo lata, i rozpościera wtedy szeroko skrzydła i ogon, co sprawia, że znikają kontury jego ciała i jest duża szansa, że drapieżnik chwyci za pióra a nie za ciało, co może uratować dudkowi życie. Słonecznice, mieszkanki amazońskiej dżungli, w razie ataku szeroko rozpościerają skrzydła, na których są imitacje wielkich oczu.  
Dzięki specyficznie zbudowanym piórom sowy mogą latać bezszelestnie, a sokoły mogą osiągać prędkość nawet ponad 300 km/h. Wie-le ptasich gniazd jest wysłanych piórami, a per-kozy połykają własne pióra, by uchronić żołą-dek przed ościami zjedzonych ryb. 
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20,5 × 28,5 cm
32 strony 
oprawa miękka
cena detal.: 9,99 zł

978-83-7763-471-4 
(Rekordy zwierząt)

978-83-7763-472-1  
(Jak zwierzęta mówią?)

978-83-7763-474-5  
(Jak zwierzęta polują?)

978-83-7763-473-8  
(Wędrówki zwierząt)

978-83-7763-475-2  
(Ślady i tropy zwierząt)

REKORDY ZWIERZĄT
JAK ZWIERZĘTA MÓWIĄ?
JAK ZWIERZĘTA POLUJĄ?
autor Michał Brodacki

GUZIK Z MLEKA  
czyli fantastyczne eksperymenty  
dla ciekawych świata
seria KOŁO WIEDZY
autor i ilustrator Krzysztof Zięba

wiek 8+
Korozja, denaturacja białek czy destylacja wody… te 
trudne pojęcia autor i ilustrator w jednej osobie wyjaś-
nia w prosty, zrozumiały dla każdego sposób. Dzięki tej 
książce mali i duzi badacze poznają zjawiska zachodzą-
ce w przyrodzie. Do tego samodzielnie eksperymentu-
jąc, znajdą sprytne sposoby na to, jak z dala od rzeki czy 
jeziora zdobyć wodę, bez trudu zgnieść zakręconą pla-
stikową butelkę lub zamienić stalowy gwóźdź w mie-
dziany. Dowiedzą się też, dlaczego wnętrze czajnika 
przypomina jaskinię, w jaki sposób czarny węgiel czyści 
wodę czy też po co dawniej w czasie sztormu wylewano 
oliwę do morza.

23 × 26 cm
96 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-444-8

23 × 26 cm
96 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-394-6

CZY PODLOTY TO NIELOTY?  
i inne tajemnice ptaków
seria KOŁO WIEDZY
autor Andrzej G. Kruszewicz
ilustrator Tomasz Samojlik

wiek 8+
Kto lubi ptaki i chce dowiedzieć się o nich więcej, znaj-
dzie w tej książce wyjaśnienie wielu zagadnień związa-
nych z życiem i zachowaniami ptaków. Autor dzieli się 
swą wiedzą na temat skrzydlatych stworzeń, udzielając 
odpowiedzi na 45 pytań, które sam wymyślił, aby spryt-
nie wprowadzić nas w tajemnice życia ptaków.
Zabawne rysunki Tomasza Samojlika znakomicie ilu-
strują wiadomości oraz zaprzyjaźniają nas z wyrazistą 
postacią Andrzeja Kruszewicza – dyrektora warszaw-
skiego ZOO, przyrodnika, szczerego wielbiciela ptaków 
i miłośnika całej przyrody.

WĘDRÓWKI ZWIERZĄT
ŚLADY I TROPY ZWIERZĄT
autor Robert Dzwonkowski

wiek 7+
Natura ma wiele sekretów. Jeśli chcesz je odkryć, sięgnij po bogato ilustrowane zeszyty 
z serii „Sekrety przyrody”. Poznaj największe, najszybsze i najsilniejsze zwierzęta. Dowiedz 
się, jak w świecie przyrody porozumiewają się ptaki i ssaki, a jak płazy i owady, co to jest 
mowa ciała, a co barwy ostrzegawcze. Sprawdź, jakie strategie wykorzystują drapieżniki 
podczas polowań na ofiary, czy też jak wyglądają najdłuższe i najniebezpieczniejsze na na-
szej planecie wędrówki zwierząt. Na koniec poćwicz swój umysł, rozwiązując ciekawe quizy.

Nowości dla dzieciNowości dla dzieci
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23 × 26 cm
96 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-420-2

Po kilku dniach z jaj wykluwają się LARWY, zwane GĄSIENICAMI. 

Są małe, podłużne i oczywiście nie mają skrzydeł. Zupełnie nie przy-

pominają motyla, tylko raczej zwykłego robaka. Warto przyjrzeć się 

im dokładniej. Gąsienice to bowiem właśnie dzieci motyli. Są bardzo 

żarłoczne, jedzą już od pierwszych chwil życia, a co najważniejsze, 

rosną i przybierają na wadze. W ciągu zaledwie kilku tygodni zwięk-

szają rozmiary kilkadziesiąt razy! Co jeszcze ciekawsze, ich długość 

może przekroczyć długość dorosłego motyla. Dziecko bywa więc 

większe od swoich rodziców.

W tym miejscu następuje niezwykle istotny 

etap cyklu życiowego owadów. Jest to META-

MORFOZA, zwana także przeobrażeniem lub po 

prostu przemianą. Wyrośnięta gąsienica pawika 

przestaje jeść, a następnie przyczepia się do liścia 

i zawisa głową w dół jak nietoperz zwisający z su-

fitu jaskini. Następnie jej oskórek pęka, odsłania-

jąc nieruchomą i nieodżywiającą się, a przez to 

nieco mroczną postać, zwaną poczwarką.

POCZWARKA jest trzecim – po jaju 

i gąsienicy – wcieleniem motyla. To właśnie 

w jej wnętrzu, w wyniku skomplikowanych 

procesów gąsienica zmienia się w dorosłego 

motyla, który po rozprostowaniu skrzydeł 

odleci w poszukiwaniu kolejnych kwiatów.

Rolą motyla nie będzie powiększanie rozmia-

rów, tylko znalezienie partnera lub partnerki 

i wydanie potomstwa. Pokarm, który zdobędzie, 

odwiedzając kwiaty, jest niezbędny do rozwoju 

jaj. Wielkość dorosłego motyla zależy więc za-

wsze TYLKO OD WIELKOŚCI GĄSIENICY.

Spokojnie, 
starczy

dla każdego! 

W końcu sobie 
odpocznę
po tym 

obżarstwie.

Czekam na 
przemianę

Ciasno 
tutaj!

8
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Dzieci są w zasadzie zawsze mniejsze od 
rodziców. Czy tak samo jest z motylami? 

Jak wyglądają ich dzieci? Aby dobrze zrozumieć 
fenomen wzrostu i rozwoju łuskoskrzydłych, 
trzeba poznać kilka ważnych określeń: jajo, lar-
wa, poczwarka oraz metamorfoza.

Na początek przyjrzyjmy się bliżej samym 
motylom. Jednym z najpospolitszych gatunków 
jest rusałka pawik, zwana także niekiedy pawim 
oczkiem. Na kępie kwiatów można jednocześ-
nie wypatrzyć kilka, a nawet kilkanaście tych 
motyli. Nie wszystkie są tej samej wielko-
ści; niektóre wyraźnie większe, a inne 
– nieduże. Czy małe pawiki jeszcze 
urosną? Przecież piją odżywczy 
kwiatowy nektar. Czy nie pomaga 
im on w zwiększaniu rozmiarów 
ciała? Otóż nie. DOROSŁE MOTY-
LE NIE ROSNĄ w ciągu życia ani 
odrobiny. 

DLACZEGO?
To proste. Życie pawika, tak jak 
każdego innego motyla, układa 
się w cykl i ma kilka etapów. 
Każdy etap wiąże się z zupełnie 
innym zachowaniem i czemu 
innemu służy. Najpierw dorosły 
motyl składa JAJA na liściach 
rośliny. W przypadku pawika 
rośliną tą jest pokrzywa.

CZY MOTYL 
ROŚNIE?
WSZYSTKIE ZWIERZĘTA ROSNĄ. 
NIEKTÓRE W CIĄGU ŻYCIA 
POWIĘKSZAJĄ SIĘ KILKAKROTNIE. 

To idealny 
dom dla 

moich dzieci.

8

KOŁO 
WIEDZY

W środku każdego nasiona znajduje się 

ZARODEK, który w przyszłości rozwinie się w ro-

ślinę. Można powiedzieć, że to taka jej minia-

turowa wersja. Zarodek, aby urosnąć, musi się 

jednak odżywiać, tak jak ty. Gdy nie ma jeszcze 

korzonka, za pomocą którego w przyszłości 

będzie pobierać substancje odżywcze z gleby, ko-

rzysta z substancji zapasowych zgromadzonych 

w specjalnych tkankach. Tkanki te nazywamy 

BIELMEM. To rodzaj drugiego śniadania, które 

nasiona dostają na drogę od swoich rodziców. 

W nasionach bielmowych bardzo wyraźnie wi-

dać wszystkie wewnętrzne struktury: zawiązek 

pędu, zawiązek korzenia, LIŚCIENIE (to takie 

pierwsze liście, które pomagają młodej siewce 

rosnąć) oraz substancje zapasowe w postaci biel-

ma, które otacza zarodek. Są też takie nasiona, 

jak chociażby żołędzie naszych dębów, które 

swoje „drugie śniadanie” mają zapakowane nie 

w bielmie, lecz w bardzo dużych liścieniach. 

W takich nasionach zarodek jest niewielki. Li-

ścienie nie są prawdziwymi liśćmi, te pojawiają 

się później i sprawiają, że siewka jest w pełni 

samodzielna. Liścienie, gdy spełnią swoją funk-

cję, odpadają.

Wykiełkuj nasiono egzotycznego 

awokado.

� Umytą pestkę awokado 

umieść w szklance 

napełnionej wodą. W pestkę 

wbij kilka wykałaczek, żeby 

nie opadła na dno. Pestka 

powinna być zanurzona 

w wodze prawie w całości.

    Kącik zadań Tosi

l iśc ien
ie	

zaw
iąze

k	p
ędu

	
	

	
pęd

zawiązek	korzenia	 	 korzeń

zarodek

�  Teraz musisz się 

uzbroić w cierpliwość, 

ponieważ łupina 

awokado jest bardzo 

gruba i potrzeba dużo 

czasu, żeby nasiono 

nasiąkło wodą i zaczęło 

kiełkować. Pamiętaj 

o uzupełnianiu wody 

w szklance, żeby 

jej poziom stale był 

jednakowy.

�  Po kilku tygodniach 

najpierw pojawi się 

biały korzonek, a w ślad 

za nim, ku górze zacznie 

rosnąć pęd awokado. 

Wykiełkowaną siewkę 

możesz przesadzić 

do doniczki z ziemią 

i cieszyć się piękną 

rośliną. 

14

15

Co je maleńka roślinka 
zamknięta w nasieniu?
Zima powoli ustępowała miejsca wiośnie. 
Tosia bardzo czekała na tę chwilę. 
Wiosną zawsze było tyle do oglądania! 
Tu i tam zaczynały się zielenić krzaczki 
borówek, a paprocie rozwijały pędy 
zwinięte jak muszla ślimaka. Uwagę 
Tosi przykuł niewielki szczegół. Na 
dnie lasu leżało ukryte między mchami 
niewielkie nasionko. Szarobrązowe 
z przyczepionym przezroczystym 
skrzydełkiem. Miało ono sporo szczęścia. 
Wody dookoła było wystarczająco, a to na razie 
zupełnie mu wystarczało, by wykiełkować. Z czasem młoda siewka będzie 
musiała przebić twardą skorupkę, a korzonek szybko znaleźć miejsce 
najlepiej nadające się do wzrostu przez resztę życia.
– Niesamowite, że w tym pudełeczku kryje się taka ogromna moc – 
pomyślała Tosia i obiecała sobie zaglądać częściej do małego nasionka.

Proces KIEŁKOWANAIA jest bardzo trudny. 
Nasiona mogą być niewielkie, jak u sosny 

zwyczajnej i świerka pospolitego, trochę większe, 
jak u buka, dębu i jodły, lub całkiem duże, jak 
chociażby u awokado i kokosa. 

nasiono i szyszka sosny

nasiono i owoc awokado

14

KOŁO 
WIEDZY

23 × 26 cm
96 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-411-0

23 × 26 cm
104 strony
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-433-2

GĄSIENICE W CZEKOLADZIE  
i inne tajemnice motyli
seria KOŁO WIEDZY
autor Krzysztof Pabis
ilustrator Marta Tęcza

wiek 8+
Książka dla całej rodziny, składająca się z 45 intrygują-
cych pytań i zaskakujących odpowiedzi o tych zwiew-
nych owadach z  zachwycającymi skrzydłami. Autor 
opowiada, jak żyją i zachowują się motyle, wyjawia in-
trygujące ciekawostki z  ich życia, wyjaśnia czy motyle 
mają serce, czy umieją śpiewać, a  nawet czy potrafią 
udoskonalić smartfon. Przystępny i barwny język, a do 
tego efektowne artystyczne rysunki bardzo uatrakcyj-
niają odkrywanie tajemniczego świata motyli.

ZIARNA, PESTKI, ORZECHY
czyli te niesamowite nasiona
seria KOŁO WIEDZY
autor Szymon Jastrzębowski
ilustrator Justyna Kierat

wiek 7+
Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że żyjemy w świecie 
nasion – od porannych tostów lub owsianki do baweł-
nianych ubrań wszystko związane jest z niezwykłym 
dziełem natury, jakim jest nasiono. Bohaterowie książki 
– wiewiórka Tosia i wróbel Wojtek – przyglądają się ziar-
nom, pestkom i orzechom i przeżywają różne przygody 
w mieście oraz lesie, odkrywając niezwykłą dla naszej 
planety rolę nasion. Ich zabawne historie wprowadzają 
do wyjaśnienia poważnych zagadnień związanych z na-
sionami. Dzięki tej książce dowiemy się, jak nasiona po-
wstają, co mają w środku, dlaczego nie zawsze kiełkują, 
jak się przemieszczają, czy nie szkodzą im pożary oraz 
jak przystosowują się do zmian klimatu.

WOJCIECH GIL OPOWIADA O LEŚNYCH RODZINACH
autor Wojciech Gil

wiek 7+
Obserwując leśne grzyby, rośliny i zwierzęta, często spostrzegamy między nimi po-
dobieństwa. Tę prawidłowość zachodzącą w przyrodzie naukowcy dostrzegli dawno 
temu i  wykorzystali ją do stworzenia uniwersalnego systemu klasyfikacji organi-
zmów żywych. Bohaterami tej książki jest 48 rodzin grzybów, roślin i zwierząt leś-
nych. Autor opisuje najbardziej znanych przedstawicieli każdej rodziny, a także tych 
mniej popularnych lub bardzo osobliwych. Niekiedy będziemy naprawdę zaskocze-
ni, kto z kim tworzy rodzinę. Czy maślak jest krewnym borowika? Ilu kuzynów ma 
drozd? Czy łoś jest spokrewniony z sarną? To lektura dla dzieci, rodziców i dziadków.

RADOSŁAW ŻBIKOWSKI OPOWIADA O SKAŁACH  
I MINERAŁACH
autor Radosław Żbikowski

wiek 9+
Skały i minerały są tak wszechobecne, że mogą się wydawać nieciekawe. Nic bar-
dziej mylnego. To jedne z najbardziej niezwykłych elementów materii o kolosalnym 
znaczeniu dla całego Wszechświata. Wprawdzie skały i minerały zalicza się do nie-
ożywionych elementów przyrody, jednak w rzeczywistości mogą zdradzić wiele se-
kretów z życia Ziemi. Zarówno potężna góra, jak i drobny kamień są jak aktor mim, 
który przemawia nie głosem, a swym wyglądem i pozą. Książka ta przybliża fascy-
nujący świat skał i minerałów.

23 × 26 cm
120 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-428-8

21 × 25,5 cm
152 strony
oprawa twarda
cena detal.: 45 zł
978-83-7763-438-7

JAZDA KONNA NATURALNIE
autor Elżbieta Gródek

wiek 9+
Nauka jazdy konnej to nie tylko nauka techniki: ustawienia ciała, dosiadu, stabilno-
ści dłoni czy używania pomocy jeździeckich. To przede wszystkim znajomość psychi-
ki konia i jego potrzeb, znajomość relacji stadnych i instynktownych zachowań. To 
nauka komunikacji z koniem. Dzięki tej książce dowiesz się, co koń lubi, a czego nie 
i dlaczego; o czym koń myśli i co jest dla niego najważniejsze; co koń myśli o tobie; 
jak się z nim porozumieć i zaprzyjaźnić; jak czuć się na nim bezpiecznie. Autorka 
stosuje wiele porównań, stawia pytania i daje proste odpowiedzi. 

Nowości dla dzieciNowości dla dzieci

ziarna, pestki, orzechy
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Co dziś jadłeś na śniadanie? Owsiankę, a może tosty, do tego wypiłeś 
szklankę ciepłego kakao. Czy wiesz, że wszystkie te pyszności 
przygotowuje się z nasion? Z nasion też powstają niektóre nasze 
ubrania, a także oleje, gumy. Można tak wymieniać w nieskończoność. 
Świat tych cudów natury jest fascynujący, a jak wygląda, dowiesz się 
z tej książki.

 Jak nasiona powstają, co mają w środku,  
jak się przemieszczają, kiedy kiełkują?

 Jak przystosowują się do zmian klimatu,  
czy nie szkodzą im pożary?

 Jak naukowcy wykorzystują rozwiązania  
podpatrzone u nasion, np. do konstrukcji samolotów?

Pomocnicy autora ‒ wiewiórka Tosia i wróbel Wojtek ‒ przyglądają się 
ziarnom, pestkom i orzechom i przeżywają różne przygody w mieście 
oraz lesie, odkrywając niezwykłą dla naszej planety rolę nasion. Mają też 
dla Ciebie mnóstwo ciekawych zadań i zabaw z nasionami w roli głównej. 
Rysunkowe postaci Tosi i Wojtka, jak również pozostałe ilustracje są 
dziełem dr Justyny Kierat (www.justynakierat.wordpress.com).

DR SZYMON JASTRZĘBOWSKI  ‒ jest absolwentem 
Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, doktorem 
nauk leśnych. Pracuje w Instytucie Badawczym 
Leśnictwa. Pasjonuje się wszystkim, co wiąże się 
z nasionami i ich biologią. W ramach hobby zgłębia 
tajemnice ewolucji oraz prowadzi facebookowe profile 
o tematyce przyrodniczej: Dżentelmeni w zieleni, PKC 
- Przyrodniczy Kącik Czytelniczy. Prywatnie jest tatą 
Tosi i Wojtka, z którymi odkrywa tajemnice przyrody. 
Lubi aktywny wypoczynek na łonie natury. Najbardziej 
ceni sobie rodzinne wyprawy oraz możliwość dzielenia 
się wiedzą z innymi.

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

22 564 08 00 

22 564 08 03

Zamówienia telefoniczne:

Zamówienia faksem:

Cena: 39 zł 

Księgarnia internetowa 
LAS KSIĄŻEK
www.lasksiazek.pl

9 788377 6342029 788377 634202

KOŁO 
WIEDZY

KOŁO 
WIEDZY

ZIARNA 
PESTKI 

ORZECHY
czyli  

te NIESAMOWITE 
NASIONA

Szymon Jastrzębowski

Justy
na Kierat

iluatracje:

ISBN 978-83-7763-411-0

9 788377 634110



 7

M
U

LT
IC

O
 d

la
 d

or
os

ły
ch

6

M
U

LT
IC

O
 d

la
 d

zi
ec

i

17,5 × 24 cm
172 strony
oprawa twarda
cena detal.: 45 zł
978-83-7763-434-9

13 × 19,5 cm
464 strony
oprawa miękka + obwoluta 
PCW
cena detal.: 69 zł
978-83-7763-453-0

16,5 × 22 cm
304 strony
oprawa twarda
cena detal.: 89 zł
978-83-7073-845-7

PASIEKA MIEJSKA
autor Marc-Wihelm Kohnfink
tłumacz Krystyna Mazur

Przez cały rok obfitość kwiatów na balkonach, w ogrodach i parkach, cieplejszy kli-
mat i chętni do zakupu klienci na miejscu tworzą w mieście szczególnie korzystne 
warunki dla pszczelarstwa. Korzystając z doświadczeń Autora, prowadzącego włas-
ną pasiekę miejską, otrzymujemy prostą, dokładną instrukcję, krok po kroku, jak 
trzymać pszczoły w mieście i jak sprzedawać produkty z własnej pasieki.

ROŚLINY CHRONIONE
seria FLORA POLSKI
autorzy Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Mirek

Książka przedstawia 425 gatunków naczyniowych roślin chronionych w Polsce, w 
tym wszystkie nowe lub ze zmienionym statusem według ostatniego Rozporządze-
nia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku. Każdy opis zawiera infor-
mację o kategorii zagrożenia gatunku.
Rośliny zgrupowane są według barw kwiatów. Każdy gatunek zawiera szczegóło-
wy opis botaniczny, rozmieszczenie stanowisk w Polsce, typowe siedliska, stopień 
zagrożenia i ochronę. Wszystkie gatunki zilustrowane są zdjęciami oraz mapką roz-
mieszczenia w Polsce.

ATLAS MINERAŁÓW
autor Jan Parafiniuk

Atlas przedstawia 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 podsta-
wowych właściwościach, wykształceniu, odmianach, powstawaniu, występowaniu i 
zastosowaniu. W książce zamieszczono także informacje o geologicznych środowi-
skach tworzenia się minerałów. 
Minerały zostały ułożone zgodnie z przyjętą w mineralogii systematyką i przedsta-
wione na zdjęciach tak, by prezentowały ich indywidualne cechy. Okazy na zdjęciach 
pochodzą z kolekcji własnej autora.

SÓJKA I JEJ PRZYJACIELE
ZAJĄC I JEGO PRZYJACIELE
WIEWIÓRKA I JEJ PRZYJACIELE
seria POKOLORUJ
ilustrator Katarzyna Kopiec-Sekieta

wiek 5+
Klasyczne kolorowanki z  pięknymi rysunkami rodzi-
mych zwierząt i  grzybów, które można spotkać w na-
szych lasach. W każdym zeszycie są przedstawione 34 
gatunki. 
Na każdej lewej stronie znajdują się kolorowe, bardzo 
realistyczne rysunki 2 gatunków oraz króciutkie opisy, 
jak żyją i co robią zwierzęta oraz gdzie można znaleźć 
przedstawione grzyby. Na prawych stronach umieszczo-
ne są duże kontury do pokolorowania.

20,5 × 28,5 cm
32 strony
oprawa miękka
cena detal.: 6,99 zł

978-83-7763-466-0 
(Wiewiórka)

978-83-7763-467-7  
(Zając)

978-83-7763-468-4  
(Sójka)

2

3

Puchacz
To największa na świecie sowa.  
Poluje nocą na zające, jeże  
i myszy. W dzień odpoczywa  
w kryjówkach.

Borowik szlachetny
Tego grzyba często nazywa się prawdziwkiem. Ma piękny brązowy kapelusz i pękaty, jasny trzon. Jest bardzo smaczny.

2 3

Nowości dla dorosłychNowości dla dzieci
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Seria: Nalepkowa książeczka Seria: Pokoloruj

Seria: Młody obserwator przyrody

Seria: Leśna kolorowanka

Psy

wiek 4+
22 × 29 cm
8 stron + 4 strony 
naklejek
oprawa miękka
cena detal.: 9,99 zł
978-83-7763-380-9

O rety! Zabawy  
małych  
przyrodników
Tomasz Samojlik

wiek 5+
33 × 24 cm
48 stron 
oprawa miękka 
cena detal.: 19,90 zł
978-83-7763-370-0

Konie

wiek 4+
22 × 29 cm
8 stron + 4 strony 
naklejek
oprawa miękka
cena detal.: 9,99 zł
978-83-7763-381-6

O rety! Przyroda 
Świata
Tomasz Samojlik

wiek 5+
27 × 37 cm
80 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 59 zł
978-83-7763-367-0

Dinozaury

wiek 4+
22 × 29 cm
8 stron + 4 strony 
naklejek
oprawa miękka
cena detal.: 9,99 zł
978-83-7763-382-3

O rety! Przyroda
Tomasz Samojlik

wiek 5+
27 × 37 cm
96 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 59 zł
978-83-7763-341-0

Płazy i gady

wiek 5+
14,5 × 20,5 cm
16 stron 
oprawa miękka 
cena detal.: 2,99 zł
978-83-7763-366-3

Grzyby

wiek 5+
14,5 × 20,5 cm
16 stron 
oprawa miękka 
cena detal.: 2,99 zł
978-83-7763-365-6

Zwierzęta

wiek 5+
14,5 × 20,5 cm
16 stron 
oprawa miękka 
cena detal.: 2,99 zł
978-83-7763-232-1

Drzewa

wiek 5+
14,5 × 20,5 cm
16 stron 
oprawa miękka 
cena detal.: 2,99 zł
978-83-7763-119-5

Ptaki

wiek 5+
14,5 × 20,5 cm
16 stron 
oprawa miękka 
cena detal.: 2,99 zł
978-83-7763-199-7

Wiewiórka i jej 
przyjaciele

wiek 5+
20,5 × 28,5 cm
32 strony
oprawa miękka
cena detal.: 6,99 zł
978-83-7763-466-0

Zając i jego przy-
jaciele

wiek 5+
20,5 × 28,5 cm
32 strony
oprawa miękka
cena detal.: 6,99 zł
978-83-7763-467-7

Sójka i jej przyja-
ciele

wiek 5+20,5 × 28,5 
cm
32 strony
oprawa miękka
cena detal.: 6,99 zł
978-83-7763-468-4

Las
Hanna Będkowska

wiek 6+
21 × 30 cm
32 strony
oprawa miękka
cena detal.: 9,99 zł
978-83-7763-404-2

Ptaki wokół nas
Małgorzata  
Wilamowska

wiek 6+
21 × 30 cm
32 strony
oprawa miękka
cena detal.: 9,99 zł
978-83-7763-401-1

Ślady i tropy zwierząt
Anna Lewandowska, 
Grzegorz Okołów

wiek 6+
21 × 30 cm
32 strony
oprawa miękka
cena detal.: 9,99 zł
978-83-7763-403-5

Drzewa leśne
Małgorzata  
Wilamowska

wiek 6+
21 × 30 cm
32 strony
oprawa miękka
cena detal.: 9,99 zł
978-83-7763-400-4

Pogoda
Iwona Wróbel

wiek 6+
21 × 30 cm
32 strony
oprawa miękka
cena detal.: 9,99 zł
978-83-7763-416-5

Ssaki lasów i łąk
Małgorzata Wila-
mowska

wiek 6+
21 × 30 cm
32 strony
oprawa miękka
cena detal.: 9,99 zł
978-83-7763-402-8

Dinozaury i inne 
zwierzęta i rośliny 
prehistoryczne
Michał Brodacki

wiek 6+
21 × 30 cm
32 strony
oprawa miękka
cena detal.: 9,99 zł
978-83-7763-417-2

O zachowaniu się 
w lesie
Katarzyna  
Lewańska-Tukaj

wiek 6+
21 × 30 cm
32 strony
oprawa miękka
cena detal.: 9,99 zł
978-83-7763-431-8

Runo leśne
Tomasz Hryniewicki

wiek 6+
21 × 30 cm
32 strony
oprawa miękka
cena detal.: 9,99 zł
978-83-7763-429-5

Wiek 6–9Wiek 4–5
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Seria: Młody obserwator przyrody (cd.)

Zwierzęta w domu
Izabela Barańska-
-Oleksy

wiek 6+
21 × 30 cm
32 strony
oprawa miękka
cena detal.: 9,99 zł
978-83-7763-418-9

Co żyje w lesie?
Wojciech Gil

wiek 6+
21 × 30 cm
32 strony
oprawa miękka
cena detal.: 9,99 zł
978-83-7763-463-9

Co żyje w lesie?
Kolorowanka

wiek 6+
14.5 × 21 cm
16 stron
oprawa miękka
cena detal.: 2,99 zł
978-83-7763-464-6

Warstwowa  
budowa lasu
Artur Sawicki

wiek 6+
21 × 30 cm
32 strony
oprawa miękka
cena detal.: 9,99 zł
978-83-7763-430-1

Nad brzegiem morza

wiek 6+
21 × 30 cm
32 strony
oprawa miękka
cena detal.: 14,90 zł 
978-83-7073-600-2

Mieszkańcy zoo

wiek 6+
21 × 30 cm
32 strony
oprawa miękka
cena detal.: 14,90 zł 
978-83-7073-618-7

Seria: Poznaję i rysuję
Owady naszych 
lasów
Katarzyna Kopiec-
-Sekieta

wiek 7+
21 × 30 cm
32 strony przekłada-
ne kalką
oprawa miękka
cena detal.: 16,99 zł
978-83-7763-452-3

Grzyby naszych 
lasów
Katarzyna Kopiec-
-Sekieta

wiek 7+
21 × 30 cm
32 strony przekłada-
ne kalką
oprawa miękka
cena detal.: 16 zł
978-83-7763-349-6

Zwierzęta naszych 
lasów
Katarzyna Kopiec-
-Sekieta

wiek 7+
21 × 30 cm
32 strony przekłada-
ne kalką
oprawa miękka
cena detal.: 16,99 zł
978-83-7763-484-4

Drzewa naszych 
lasów
Andżelika Bielańska

wiek 7+
21 × 30 cm
32 strony przekłada-
ne kalką
oprawa miękka
cena detal.: 16,99 zł
978-83-7763-450-9

Ptaki naszych lasów
Katarzyna Kopiec-
-Sekieta

wiek 7+
21 × 30 cm
32 strony przekłada-
ne kalką
oprawa miękka
cena detal.: 16,99 zł
978-83-7763-451-6

Seria: Mój pierwszy przewodnik

Seria: Jak to działa

Jaki to kwiat?
Ursula Stichmann-
-Marny

wiek 7+
13 × 19 cm
64 strony
oprawa miękka ze 
skrzydełkami
cena detal.: 15 zł
978-83-7763-373-1

Jaki to ptak?
Holger Haag

wiek 7+
13 × 19 cm
64 strony
oprawa miękka ze 
skrzydełkami
cena detal.: 15 zł
978-83-7073-445-9

Jaki to grzyb?
Henryk i Małgorzata 
Garbarczyk

wiek 7+
13 × 19 cm
64 strony
oprawa miękka ze 
skrzydełkami
cena detal.: 15 zł
978-83-7763-285-7

Człowiek
Marta Maruszczak

wiek 8+
23 × 26 cm
112 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-318-2

Jaki to owad?
Henryk i Małgorzata 
Garbarczyk

wiek 7+
13 × 19 cm
64 strony
oprawa miękka ze 
skrzydełkami
cena detal.: 15 zł
978-83-7763-375-5

Jaka to gwiazda?
Thorsten i Susanne 
Dambeck

wiek 7+
13 × 19 cm
64 strony
oprawa miękka ze 
skrzydełkami
cena detal.: 15 zł
978-83-7763-313-7

Ciało
Marta Maruszczak

wiek 6+
23 × 26 cm
116 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7073-980-5

Jaki to motyl?
Henryk i Małgorzata 
Garbarczyk

wiek 7+
13 × 19 cm
64 strony
oprawa miękka ze 
skrzydełkami
cena detal.: 15 zł
978-83-7763-374-8

Pszczoły miodne  
i niemodne
Justyna Kierat

wiek 6+
25 × 22 cm
64 strony
oprawa twarda
cena detal.: 30 zł
978-83-7763-410-3

Elementarz naszej 
przyrody. Zwierzęta
Katarzyna Kopiec-
-Sekieta

wiek 6+
25 × 22 cm
96 stron
oprawa twarda
cena detal.: 35 zł
978-83-7763-396-0

Motyle dzienne  
i nocne
Izabela Dziekańska

wiek 6+
25,5 × 22,5 cm
96 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-399-1

Seria: Z przyrodniczej półeczki

Wiek 7–8Wiek 6–9
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Seria: Mój pierwszy przewodnik (cd.)

Jakie to zwierzę?
Henryk i Małgorzata 
Garbarczyk

wiek 7+
13 × 19 cm
64 strony
oprawa miękka ze 
skrzydełkami
cena detal.: 15 zł
978-83-7763-286-4

Jakie to drzewo?
Tomasz Hryniewicki

wiek 7+
13 × 19 cm
64 strony
oprawa miękka ze 
skrzydełkami
cena detal.: 15 zł
978-83-7763-287-1

Andrzej Kruszewicz 
opowiada  
o zwierzętach
Andrzej G. Kruszewicz

wiek 6+
23 × 26 cm
120 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-254-3

Jerzy Rafalski  
opowiada o pla-
netach
Jerzy Rafalski

wiek 9+
23 × 26 cm
120 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-308-3

Michał Brodacki  
opowiada o zwierzę-
tach nad wodą
Michał Brodacki

wiek 7+
23 × 26 cm
120 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-378-6

Wojciech Gil  
opowiada  
o drzewach i ich 
mieszkańcach
Wojciech Gil

wiek 7+
23 × 26 cm
120 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-262-8

Gąsienice w czeko-
ladzie 
Krzysztof Pabis

wiek 8+
23 × 26 cm
96 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-420-2

Andrzej Kruszewicz 
opowiada o ssakach 
świata
Andrzej G. Kruszewicz

wiek 7+
23 × 26 cm
120 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-368-7

Jerzy Rafalski  
opowiada o gwiaz-
dach
Jerzy Rafalski

wiek 9+
23 × 26 cm
120 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-320-5

Marcin Gorazdowski 
opowiada o psach
Marcin J. Goraz-
dowski

wiek 8+
23 × 26 cm
120 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-322-9

Radosław Żbikowski 
opowiada o skałach  
i minerałach
Radosław Żbikowski

wiek 9+
23 × 26 cm
120 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-428-8

Czy podloty to 
nieloty? 
Andrzej G. Kruszewicz

wiek 8+
23 × 26 cm
96 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-394-6

Andrzej Kruszewicz 
opowiada o ptakach
Andrzej G. Kruszewicz

wiek 6+
23 × 26 cm
120 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7073-811-2

Artur Sawicki  
opowiada o owadach  
i pająkach
Artur Sawicki

wiek 7+
23 × 26 cm
120 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-300-7

Małgorzata Falencka- 
-Jabłońska opowiada  
o przyrodzie
Małgorzata Falencka-
-Jabłońska

wiek 7+
23 × 26 cm
120 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-258-1

Radosław Żbikowski 
opowiada o oce-
anach
Radosław Żbikowski

wiek 9+
23 × 26 cm
120 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-393-9

Guzik z mleka 
Krzysztof Zięba

wiek 8+
23 × 26 cm
96 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-444-8

Ziarna, pestki, 
orzechy 
Szymon Jastrzębowski

wiek 7+
23 × 26 cm
96 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-411-0

Seria: Opowiada o…

Seria: Opowiada o… (cd.)

Seria: Koło wiedzy

Wojciech Gil opo-
wiada o skarbach 
polskiej przyrody
Wojciech Gil

wiek 9+
23 × 26 cm
120 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-369-4

Wojciech Gil opo-
wiada o leśnych 
rodzinach
Wojciech Gil

wiek 7+
23 × 26 cm
104 strony
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-433-2

Wojciech Gil opo-
wiada o lesie
Wojciech Gil

wiek 8+
23 × 26 cm
120 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-305-2

Wiek 7–9Wiek 7–9

ziarna, pestki, orzechy
SZY

M
O

N
 JA
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Co dziś jadłeś na śniadanie? Owsiankę, a może tosty, do tego wypiłeś 
szklankę ciepłego kakao. Czy wiesz, że wszystkie te pyszności 
przygotowuje się z nasion? Z nasion też powstają niektóre nasze 
ubrania, a także oleje, gumy. Można tak wymieniać w nieskończoność. 
Świat tych cudów natury jest fascynujący, a jak wygląda, dowiesz się 
z tej książki.

 Jak nasiona powstają, co mają w środku,  
jak się przemieszczają, kiedy kiełkują?

 Jak przystosowują się do zmian klimatu,  
czy nie szkodzą im pożary?

 Jak naukowcy wykorzystują rozwiązania  
podpatrzone u nasion, np. do konstrukcji samolotów?

Pomocnicy autora ‒ wiewiórka Tosia i wróbel Wojtek ‒ przyglądają się 
ziarnom, pestkom i orzechom i przeżywają różne przygody w mieście 
oraz lesie, odkrywając niezwykłą dla naszej planety rolę nasion. Mają też 
dla Ciebie mnóstwo ciekawych zadań i zabaw z nasionami w roli głównej. 
Rysunkowe postaci Tosi i Wojtka, jak również pozostałe ilustracje są 
dziełem dr Justyny Kierat (www.justynakierat.wordpress.com).

DR SZYMON JASTRZĘBOWSKI  ‒ jest absolwentem 
Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, doktorem 
nauk leśnych. Pracuje w Instytucie Badawczym 
Leśnictwa. Pasjonuje się wszystkim, co wiąże się 
z nasionami i ich biologią. W ramach hobby zgłębia 
tajemnice ewolucji oraz prowadzi facebookowe profile 
o tematyce przyrodniczej: Dżentelmeni w zieleni, PKC 
- Przyrodniczy Kącik Czytelniczy. Prywatnie jest tatą 
Tosi i Wojtka, z którymi odkrywa tajemnice przyrody. 
Lubi aktywny wypoczynek na łonie natury. Najbardziej 
ceni sobie rodzinne wyprawy oraz możliwość dzielenia 
się wiedzą z innymi.

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

22 564 08 00 

22 564 08 03

Zamówienia telefoniczne:

Zamówienia faksem:

Cena: 39 zł 

Księgarnia internetowa 
LAS KSIĄŻEK
www.lasksiazek.pl

9 788377 6342029 788377 634202

KOŁO 
WIEDZY

KOŁO 
WIEDZY

ZIARNA 
PESTKI 

ORZECHY
czyli  

te NIESAMOWITE 
NASIONA

Szymon Jastrzębowski

Justy
na Kierat

iluatracje:

ISBN 978-83-7763-411-0

9 788377 634110
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Dzieci doktora 
Motyla
Wojciech Mikołuszko

wiek 7+
14,5 × 20,5 cm
112 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 29,90 zł
978-83-7763-249-9

Z tatą w przyrodę
Wojciech  
Mikołuszko

wiek 7+
23 × 26 cm
96 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-295-6

Kos Albert na  
tropach zwierząt
Katarzyna Kopiec-
-Sekieta

wiek 7+
21,5 × 24 cm
144 strony
oprawa twarda 
cena detal.: 39,90 zł
978-83-7073-372-4

Poznajemy zwierzęta. 
Michał Brodacki, 
Dorota Zawadzka

wiek 7+
22 × 25 cm
120 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-237-6

Jazda konna natu-
ralnie. 
Elżbieta Gródek

wiek 9+
21 × 25,5 cm
152 strony
oprawa twarda
cena detal.: 45 zł
978-83-7763-438-7

Co tak pięknie gra.  
Poznajemy instru-
menty muzyczne
Włodzimierz Izban

wiek 7+
25 × 22 cm
96 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-247-5

Bułka i spółka. 
Rzecz o zdrowym 
jedzeniu
Maria Mazur, Alek-
sandra Ulatowska

wiek 7+
25 × 22 cm
120 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-371-7

Mrówka Zofia  
opowiada o kwia-
tach, drzewach, 
jagodach, grzybach
Stefan Casta

wiek 7+
23 × 26 cm
176 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-324-3

Przyroda ojczysta
Michał Brodacki

wiek 10+
23 × 28 cm
224 strony
oprawa twarda
cena detal.: 50 zł
978-83-7763-306-9

Młody obserwator 
przyrody
praca zbiorowa

wiek 10+
23 × 28 cm
240 stron
oprawa twarda
cena detal.: 50 zł
978-83-7763-124-9

Polska to lubię
praca zbiorowa

wiek 10+
23 × 28 cm
216 stron
oprawa twarda
cena detal.: 50 zł
978-83-7763-290-1

Młody ornitolog
Andrzej G. Kruszewicz

wiek 10+
23 × 28 cm
224 strony
oprawa twarda
cena detal.: 50 zł
978-83-7763-296-3

Polska moja  
ojczyzna
praca zbiorowa

wiek 10+
21 x 27,5 cm
176 strony
oprawa twarda
cena detal.: 45 zł
978-83-7763-458-5

Seria: Encyklopedia dla całej rodziny

Wolontariat

W
olontariat

Wolontariat to bezinteresowna i dobrowolna pomoc osobom nieznajomym 
i niespokrewnionym. Wolontariuszami najczęściej są ludzie młodzi i dla nich 
przeznaczona jest ta publikacja. Wyjaśnia: 
• co to jest Centrum Wolontariatu, 
• jak zostać wolontariuszem, 
• komu można pomagać, 
• jak zorganizować skuteczną pomoc, 
• jakie są prawa i obowiązki wolontariusza.

Przedstawia też organizacje pomocowe działające w Polsce i ich najbardziej 
spektakularne kampanie społeczne.

Informacje podane są w krótkiej, przystępnej formie, wzbogacone 
ciekawostkami. Książka wyróżnia się atrakcyjną szatą graficzną i bogactwem 
kolorowych ilustracji. Na końcu znajduje się miejsce na projekt nazwy 
i plakatu kampanii społecznej, a także zamieszczony jest quiz, sprawdzający 
wiedzę o wolontariacie, oraz dyplom.

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

22 564 08 00 

22 564 08 03

Zamówienia telefoniczne:

Zamówienia faksem:

Cena: 15 zł 

Księgarnia internetowa 
LAS KSIĄŻEK
www.lasksiazek.pl

 ISBN 978-83-7073-981-2
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

9 788370 739812

Wolontariat

Wolontariat
Marta Maruszczak

wiek 10+
21 × 30 cm
32 strony
oprawa twarda
cena detal.: 15 zł
978-83-7073-981-2

Bogactwa naturalne 
Polski
Małgorzata Mrocz-
kowska

wiek 10+
21 × 30 cm
32 strony
oprawa twarda
cena detal.: 15 zł
978-83-7763-357-1

Dzieje Polski
Aleksander Długo-
łęcki

wiek 10+
21 × 30 cm
32 strony
oprawa twarda
cena detal.: 15 zł
978-83-7763-358-8

Polska w Unii Euro-
pejskiej
Barbara Odnous

wiek 10+
21 × 30 cm
32 strony
oprawa twarda
cena detal.: 15 zł
978-83-7763-273-4

Góry Polski
Małgorzata Mrocz-
kowska

wiek 10+
21 × 30 cm
32 strony
oprawa twarda
cena detal.: 15 zł
978-83-7763-280-2

Zabytki UNESCO  
w Polsce
Barbara Odnous

wiek 10+
21 × 30 cm
32 strony
oprawa twarda
cena detal.: 15 zł
978-83-7763-281-9

Tato, a po co?
Wojciech  
Mikołuszko

wiek 7+
23 × 26 cm
108 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-080-8

Tato, a dlaczego?
Wojciech  
Mikołuszko

wiek 7+
23 × 26 cm
108 stron
oprawa twarda
cena detal.: 35 zł
978-83-7073-812-9

Z tatą na dinozaury
Wojciech  
Mikołuszko

wiek 7+
23 × 26 cm
96 stron
oprawa twarda
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-376-2

Wiek 10+Wiek 7–9
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Las – świątynia 
życia
praca zbiorowa

tekst polsko-angielski
22 × 28 cm
240 stron
oprawa twarda
cena detal.: 79 zł
978-83-7763-297-0

Cztery oblicza  
polskiej przyrody
praca zbiorowa

tekst polsko-angielski
25 × 29 cm
256 stron
oprawa twarda + etui
cena detal.: 199 zł
978-83-7073-971-3

Las – świątynia 
życia
praca zbiorowa

tekst polsko-angielski
22 × 28 cm
240 stron
oprawa twarda + etui
cena detal.: 109 zł
978-83-7763-263-5

Parki narodowe. 
Prawdziwa Polska
Romuald Olaczek

tekst polsko-angielski
24,5 × 30 cm
300 stron
oprawa twarda
cena detal.: 99 zł
978-83-7073-504-3

Polskie symbole
praca zbiorowa

tekst polsko-angielski
23 × 28 cm
216 stron
oprawa twarda
cena detal.: 99 zł
978-83-7073-968-3

Las w obiektywie 
leśników (CD)
praca zbiorowa

tekst po angielsku
240 stron
cena detal.: 24 zł
978-83-7073-814-3

Prawdziwa Polska
praca zbiorowa

tekst polsko-angielski
24,5 × 30 cm
300 stron
oprawa twarda
cena detal.: 99 zł
978-83-7073-962-1

Symbole polskiej 
przyrody
Robert Dejtrowski

tekst polsko-angielski
23 × 28 cm
216 stron
oprawa twarda
cena detal.: 99 zł
978-83-7763-348-9

Las w obiektywie 
leśników
praca zbiorowa

tekst polsko-angielski
22 × 28 cm
240 stron
oprawa twarda
cena detal.: 69 zł
978-83-7763-316-8

Pomorze. Mała wielka 
ojczyzna
Piotr Januszewski, 
Marta Sapała

tekst polsko-angielski
23 × 28 cm
200 stron
oprawa twarda
cena detal.: 89 zł
978-83-7073-802-0

Polska. Najpiękniej-
sze, najciekawsze,  
najcenniejsze
praca zbiorowa

tekst polsko-angielski
23 × 28 cm
216 stron
oprawa twarda
cena detal.: 69 zł
978-83-7073-803-7

Zwierzęta w obiek-
tywie leśników
praca zbiorowa

tekst polsko-angielski
22 × 28 cm
240 stron
oprawa twarda
cena detal.: 69 zł
978-83-7763-105-8

Różne

Polska. Pocztówki  
z podróży
praca zbiorowa

21 × 26 cm
312 stron
oprawa twarda
cena detal.: 45 zł
978-83-7763-299-4

Fryderyk Chopin.  
Człowiek i jego  
muzyka
Irena Poniatowska

tekst polsko-fran-
cuski
22 × 28 cm
200 stron
oprawa twarda
cena detal.: 69 zł
978-83-7073-938-6

Fotografujemy ptaki
Grzegorz i Tomasz 
Kłosowski

25 × 22 cm
216 stron
oprawa twarda
cena detal.: 59 zł
978-83-7073-503-6

Sielska polska
Mikołaj Gospodarek

tekst polsko-angielski
22,5 × 26 cm
168 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 69 zł
978-83-7763-408-0

Idąc za wilkiem
Sławomir Wąsik

tekst polsko-angielski
28 × 28 cm
240 stron
oprawa twarda
cena detal.: 129 zł
978-83-7763-076-1

Fryderyk Chopin.  
Człowiek i jego 
muzyka
Irena Poniatowska

tekst polsko-angielski
22 × 28 cm
200 stron
oprawa twarda
cena detal.: 69 zł
978-83-7073-775-7

Dzika Polska
Tomasz Kłosowski

12,5 × 25,5 cm
144 strony
oprawa twarda
cena detal.: 57 zł
978-83-7073-861-7

Obserwowanie 
ptaków
Tomasz Przybyliński

17 × 24 cm
192 strony
oprawa twarda 
cena detal.: 59 zł
978-83-7763-275-8

Życie lasu
praca zbiorowa

tekst polsko-angielski
20 × 20 cm
104 strony
oprawa twarda
cena detal.: 35 zł
978-83-7763-330-4

Biologia
praca zbiorowa

22, 5 × 27,5 cm
1408 stron
oprawa twarda
cena detal.: 199 zł
978-83-7763-252-9

Ptasia inteligencja
Nathan Emery

21 × 26 cm
192 strony
oprawa twarda 
cena detal.: 69 zł
978-83-7763-409-7

Albumy Albumy 
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Encyklopedie, leksykony, przewodniki

Doktor Kruszewicz  
w Trójce
Andrzej G. Krusze-
wicz, Dariusz Pieróg

23 × 26 cm
112 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 59 zł
978-83-7763-359-5

Po kiju.  
Fotoopowiadania
Lech M. Jakób

14,5 × 21 cm
128 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-264-2

Ptaki Polski
Andrzej G. Kruszewicz

23 × 28 cm
1. tom – 392 strony
2. tom – 264 strony
oprawa twarda + etui
cena detal.: 199 zł
978-83-7763-329-8

Trójkowe gawędy 
Doktora Kruszewicza
Andrzej G. Krusze-
wicz, Dariusz Pieróg

23 × 26 cm
104 strony
oprawa twarda 
cena detal.: 59 zł
978-83-7763-319-9

Koń by się uśmiał
Michał Ogórek,  
Henryk Sawka, Ze-
non Żyburtowicz

24,5 × 22 cm
136 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 55 zł
978-83-7763-208-6

Zwierzęta Polski
Renata Kosińska

23 × 28 cm
264 strony
oprawa twarda 
cena detal.: 85 zł
978-83-7763-440-0

Rośliny Polski  
+ Zwierzęta Polski

2 tomy w etui
cena detal.: 189 zł
978-83-7763-344-1

Brzegi dobrej Rzeki
Tomasz Dzierża-
nowski

14,5 × 21 cm
124 strony
oprawa miękka 
cena detal.: 29 zł
978-83-7763-386-1

Winnice w Polsce. 
Wszystko  
o enoturystyce
Ewa Wawro

21 × 26 cm
120 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 50 zł
978-83-7763-302-1

Rośliny Polski
Anna Orczewska, 
Barbara Sudnik- 
-Wójcikowska

23 × 28 cm
320 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 85 zł
978-83-7763-439-4

Owady Polski
Marek W. Kozłowski

23 × 28 cm
1. tom – 360 stron
2. tom – 336 stron
oprawa twarda + etui
cena detal.: 189 zł
978-83-7763-352-6

Ssaki Polski od A 
do Ż
Sławomir Wąsik

25 × 30 cm
256 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 99 zł
978-83-7073-674-3

Owady.  
Flora i fauna lasów
Gottfried Amann

13 × 21 cm
320 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 60 zł
978-83-7073-781-8

Ptaki Polski.  
Mała encyklopedia  
ilustrowana
Andrzej G. Kruszewicz

21 × 28 cm
152 strony
oprawa twarda 
cena detal.: 50 zł
978-83-7763-419-6

Atlas pędów  
zimowych
Jacek Adamczyk

17 × 23 cm
448 stron
oprawa twarda
cena detal.: 99 zł
978-83-7763-321-2

Atlas minerałów
Jan Parafiniuk

16,5 × 22 cm
304 strony
oprawa twarda
cena detal.: 89 zł
978-83-7073-845-7

Ptaki Polski.  
Encyklopedia  
ilustrowana
Andrzej G. Kruszewicz

21 × 28 cm
312 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 99 zł
978-83-7763-391-5

Nietoperze Europy
Ch. Dietz, O. von 
Helversen, D. Nill

20 × 28 cm
400 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 150 zł
978-83-7073-673-6

Storczyki Europy
H. Baumann,  
S. Künkele, R. Lorenz

14 × 20 cm
328 stron
oprawa twarda
cena detal.: 69 zł
978-83-7073-698-9

Przewodnik rośliny  
i zwierzęta
U. Stichmann-Marny,  
R. Kretzschmar

11 × 18 cm
456 stron
oprawa miękka
cena detal.: 37 zł
978-83-7763-415-8

Ptaki
L. Svensson, K. 
Mullarney, D. Zetter-
ström

14 × 20 cm
448 stron
oprawa twarda
cena detal.: 109 zł
978-83-7763-483-7

Drzewa
Owen Johnson, 
David More

14 × 20 cm
464 strony
oprawa twarda
cena detal.: 95 zł
978-83-7073-643-9

Seria: Przewodnik Collinsa

Encyklopedie, leksykony, przewodnikiRóżne  
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Atlas zwierząt chro-
nionych
Henryk i Małgorzata 
Garbarczykowie

21 × 30 cm
448 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 160 zł
978-83-7073-788-7

Ptaki
Dorota Zawadzka

16 × 21 cm
784 strony
oprawa twarda 
cena detal.: 139 zł
978-83-7763-353-3

Płazy i gady
Krzysztof Klima-
szewski

16 × 21 cm
144 strony
oprawa twarda 
cena detal.: 59 zł
978-83-7763-480-6

Seria: Fauna Polski

Rośliny górskie
Halina Piękoś-Mirko-
wa, Zbigniew Mirek

16 × 21 cm
264 strony
oprawa twarda 
cena detal.: 65 zł
978-83-7763-377-9

Rośliny synantro-
pijne
Barbara Sudnik- 
Wójcikowska

16 × 21 cm
336 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 69 zł
978-83-7073-514-2

Storczyki
Dariusz L. Szlachetko

16 × 21 cm
168 stron
oprawa miękka
cena detal.: 55 zł
978-83-7073-339-1

Rośliny leśne
Leokadia Witkowska-
-Żuk

16 × 21 cm
760 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 139 zł
978-83-7073-359-9

Rośliny wydm, 
klifów, solnik  
i aluwiów
Barbara Sudnik-Wój-
cikowska, Agnieszka 
Krzyk

16 × 21 cm
320 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 89 zł
978-83-7763-288-8

Seria: Flora Polski
Rośliny kseroter-
miczne
Barbara Sudnik-
-Wójcikowska, Anna 
Cwener

16 × 21 cm
360 stron
oprawa miękka z 
obwolutą PCW 
cena detal.: 89 zł
978-83-7073-982-9

Rośliny wodne  
i bagienne
Stanisław i Grzegorz 
Kłosowscy

16 × 21 cm
336 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 69 zł
978-83-7763-355-7

Rośliny chronione
Halina Piękoś-Mirko-
wa, Zbigniew Mirek

13 x 20 cm
464 strony
oprawa miękka  
z obwolutą PCV 
cena detal.: 69 zł
978-83-7763-453-0

Szarańczaki
Heiko Bellmann

13 × 19 cm
344 strony
oprawa twarda
cena detal.: 69 zł
978-83-7073-705-4

Błonkówki
Heiko Bellmann

13 × 19 cm
344 strony
oprawa twarda
cena detal.: 69 zł
978-83-7073-707-8

Seria: Przewodnik entomologa

Ważki
Heiko Bellmann

13 × 19 cm
280 stron
oprawa twarda
cena detal.: 69 zł
978-83-7073-706-1

Grzyby
Marek Snowarski

13 × 19 cm
304 strony
oprawa miękka  
z obwolutą PCW
cena detal.: 45 zł
978-83-7073-776-4

Muszle
Rafał Wąsowski, 
Aleksander  
Penkowski

13 × 19 cm
336 stron
oprawa miękka  
z obwolutą PCW
cena detal.: 60 zł
978-83-7763-350-2

Drzewa
Mark Bachofer,  
Joachim Mayer

13 × 19 cm
288 stron
oprawa miękka  
z obwolutą PCW
cena detal.: 45 zł
978-83-7073-451-0

Minerały, kamienie 
szlachetne, skały
Rupert Hochleitner

13 × 19 cm
448 stron
oprawa miękka  
z obwolutą PCW
cena detal.: 65 zł
978-83-7073-816-7

Sowy i ptaki szpo-
niaste
Felix Heintzenberg

13 × 19 cm
256 stron
oprawa miękka  
z obwolutą PCW
cena detal.: 55 zł
978-83-7073-606-4

Owady
Heiko Bellmann

13 × 19 cm
448 stron
oprawa miękka 
z obwolutą PCW
cena detal.: 59 zł
978-83-7763-356-4

Las
Dorota Zawadzka, 
Marek Sławski

13 × 19 cm
336 stron
oprawa miękka  
z obwolutą PCW
cena detal.: 49 zł
978-83-7763-436-3

Seria: Spotkania z przyrodą

Encyklopedie, leksykony, przewodnikiEncyklopedie, leksykony, przewodniki
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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  
wiedzieć, 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 rozpoznasz przyczynę uszkodzeń.
●

AtlA
s

uszkodzeń drzew
 leśnych •

 tom
 I

G. Hartmann, F. Nienhaus, H. Butin

AtlAs uszkodzeń drzew leśnych • tom I 

tom I
Kompletna wiedza o chorobach i uszkodzeniach drzew  
oraz krzewów w dwóch tomach!
 
Tom I – opisy 300 chorób i szkodników występujących  
na 19 podstawowych gatunkach drzew rosnących w lasach,  
oraz w parkach i arboretach. Ponad 650 zdjęć objawów.
 
Tom II – opisy 330 uszkodzeń spotykanych na pozostałych drzewach  
oraz krzewach leśnych i parkowych, np. na kasztanowcu, wierzbie,  
leszczynie czy jałowcu. Ponad 520 fotografii.

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:

Nasiona i siewki 
drzew
Wojciech Gil, Stani-
sław Kinelski

13 × 19,5 cm
184 strony
oprawa miękka
cena detal.: 65 zł
978-83-7763-337-3

Szkodniki nasion  
i owoców drzew  
i krzewów leśnych
J. Stocki, S. Kinelski,  
R. Dzwonkowski

13 × 19,5 cm
80 stron
oprawa miękka  
 z obwolutą PCW
cena detal.: 60 zł
978-83-7073-305-6

Tablice miąższości 
drewna okrągłego
Marian Czuraj

14 × 18,5 cm
92 strony
oprawa miękka na 
spirali
cena detal.: 45 zł
978-83-7763-447-9

Atlas hub
Hanna Kwaśna,  
Piotr Łakomy

13 × 19,5 cm
182 strony
oprawa miękka 
cena detal.: 65 zł
978-83-7763-336-6

Drzewa liściaste  
i owady na nich 
żerujące
J. Stocki, S. Kinelski,  
R. Dzwonkowski

13 × 19,5 cm
212 stron
oprawa miękka 
z obwolutą PCW
cena detal.: 65 zł
978-83-7073-662-0

Atlas uszkodzeń 
drzew leśnych
G. Hartmann, F. 
Nienhaus, H. Butin

14,5 × 21 cm
256 stron
oprawa twarda
cena detal.: 65 zł
978-83-7073-700-9

Atlas drewna
Jean-Denis Godet

21 × 29,5 cm
128 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 129 zł
978-83-7073-601-9

Drzewa iglaste i owa-
dy na nich żerujące
J. Stocki, S. Kinelski,  
R. Dzwonkowski

13 × 19,5 cm
184 strony
oprawa miękka  
z obwolutą PCW
cena detal.: 65 zł
978-83-7073-661-3

Ochrona przyrody 
terenów otwartych. 
Murawy, łąki, wrzo-
sowiska, skały
Ryszard Kapuściński

13,5 × 20,5 cm
220 stron
oprawa twarda
cena detal.: 79 zł
978-83-7763-101-0

Sokolnictwo
Marek Cieślikowski

21 × 26 cm
160 stron
oprawa twarda
cena detal.: 100 zł
978-83-7763-482-0

Seria: Poradnik leśnika

Azalie, różaneczniki, 
wrzosy
Ewa i Mariusz  
Chojnowscy

21 × 26 cm
192 strony
oprawa miękka 
cena detal.: 42 zł
978-83-7073-679-8

Oczko wodne
Małgorzata Bogu-
sławska, Agnieszka 
Wilkaniec

22 × 26 cm
120 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 44 zł
978-83-7073-935-5

Piękny trawnik
M. Mynett,  
M i S. Prończukowie

22 × 26 cm
112 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 37 zł
978-83-7073-808-2

Orchidee – amator-
ska uprawa stor-
czyków
D. L. Szlachetko,  
T. Kusibab, T. Kubala

21 × 26 cm
200 stron
oprawa miękka 
cena detal.: 42 zł
978-83-7073-680-4

Co niszczy ogród
Hanna Masternak, 
Anna Kulikowska

22 × 26 cm
120 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 45 zł
978-83-7763-250-5

Ogród w pojem-
nikach
Hanna Wypych, Irena 
Przydróżna

22 × 26 cm
128 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 44 zł
978-83-7763-031-0

Ogród japoński
Elżbieta Guzikowska-
-Konopińska

22 × 26 cm
144 strony
oprawa twarda 
cena detal.: 55 zł
978-83-7763-189-8

Małe kompozycje 
ogrodowe z roślin, 
kamienia, drewna
Marek Majorowski

17 × 23 cm
128 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 27 zł
978-83-7073-399-5

Seria: Ogrodnik doskonały

Seria: Mój ogródek

Poradniki Leśnictwo 
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Seria: Ekspert w ogrodzie

Seria: ABC projektowania ogrodów

Drzewa i krzewy 
iglaste
Lucjan Kurowski

21,5 × 26,5 cm
328 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 69 zł
978-83-7763-284-0

Clematis i inne 
pnącza ogrodowe
Szczepan Marczyński

21,5 × 26,5 cm
280 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 55 zł
978-83-7073-409-1

Hortensje
Ewa Chojnowska

21 x 26,5 cm
160 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 55 zł
978-83-7763-384-7

Pielęgnacja roślin 
ogrodowych. Choro-
by i szkodniki
praca zbiorowa

21,5 × 26,5 cm
188 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 55 zł
978-83-7073-806-8

Zmień swój ogród
Hanna Masternak, 
Anna Kulikowska

21 × 26 cm
130 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 45 zł
978-83-7763-233-8

Byliny
Jacek Marcinkowski

21,5 × 26,5 cm
312 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 69 zł
978-83-7073-840-2

Drzewa i krzewy 
liściaste
B. Szmit, B. J. Szmit, 
M. Mynett

21,5 × 26,5 cm
368 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 69 zł
978-83-7073-724-5

Mała architektura 
ogrodowa
Zbigniew Pachulski

21 × 26 cm
176 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 50 zł
978-83-7763-033-4

Jak zaprojektować 
ogród marzeń
Danuta Młoźniak

20 × 25,5 cm
224 strony
oprawa twarda 
cena detal.: 50 zł
978-83-7763-310-6

Poradnik ogrodnika
Ewa i Mariusz  
Chojnowscy

23 × 28 cm
264 strony
oprawa twarda 
cena detal.: 50 zł
978-83-7073-289-5

Trawy ozdobne
Jarosław Rak

18 × 21,5 cm
88 stron
oprawa miękka 
cena detal.: 21 zł
978-83-7073-712-2

Katalog ozdobnych 
roślin ogrodowych
praca zbiorowa

23 × 28 cm
324 strony
oprawa miękka
cena detal.: 59 zł
978-83-7763-214-7

Piękny ogród  
smakosza
Hanna Wypych

20,5 × 25,5 cm
176 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 45 zł
978-83-7073-269-7

Vademecum cięcia 
roślin
praca zbiorowa

14,5 × 21 cm
448 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 69 zł
978-83-7073-291-8

Panele słoneczne  
w domu i ogrodzie
Jean-Paul Blugeon

17 × 23,5 cm
296 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 69 zł
978-83-7763-361-8

Katalog. Pnącza
Szczepan Marczyński

19 × 22 cm
152 strony
oprawa twarda 
cena detal.: 29 zł
978-83-7073-807-5

Wielka księga roślin 
pokojowych
Jarosław Rak

23 × 28 cm
296 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 69 zł
978-83-7763-035-8

Jak pielęgnować 
rośliny doniczkowe. 
Choroby i szkodniki
praca zbiorowa

22 × 28 cm
232 strony
oprawa twarda 
cena detal.: 50 zł
978-83-7073-740-5

Wieloletnie rośliny 
energetyczne
Marian Rubik

17 × 24 cm
156 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 79 zł
978-83-7763-051-8

Pompy ciepła
Marian Rubik

17 × 24 cm
212 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 49 zł
978-83-7763-052-5

Biogazownie rolnicze
praca zbiorowa

17 × 24 cm
84 strony
oprawa twarda 
cena detal.: 29 zł
978-83-7073-432-9

Poradniki Poradniki 
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Gołębie.  
Chów i hodowla
Ewa Strzelec

16 × 21 cm
144 strony
oprawa miękka 
cena detal.: 29 zł
978-83-7073-843-3

Kurnik przydomowy
Wilhelm Bauer

16 × 21 cm
112 stron
oprawa miękka 
cena detal.: 29 zł
978-83-7763-478-3

Przydomowy chów 
królików
Alice Stern

16 × 21 cm
80 stron
oprawa miękka 
cena detal.: 20 zł
978-83-7763-298-7

Poradnik żeglarski
Mariusz Główka

20 × 25,5 cm
164 strony
oprawa twarda 
cena detal.: 65 zł
978-83-7763-030-3

Pszczoły moje hobby
Irmgard Diemer

16 × 21 cm
96 stron
oprawa miękka 
cena detal.: 25 zł
978-83-7073-767-2

Hotele dla owadów
Melanie von Orlow

16 × 22 cm
96 stron
oprawa miękka 
cena detal.: 35 zł
978-83-7763-278-9

Budki lęgowe dla 
ptaków
Claude Lorpin

17 x 23 cm
96 stron
oprawa miękka 
cena detal.: 35 zł
978-83-7763-067-9

Dobra praktyka 
pszczelarska
Wolfgang Ritter

17 × 23,5 cm
228 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 55 zł
978-83-7763-390-8

Pasieka miejska
Marc-Wilhelm 
Kohfink

17 x 23,5 cm
176 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 45 zł
978-83-7763-434-9

Domki dla zwierząt 
w ogrodzie
Marcus Gastl

16 × 22 cm
96 stron
oprawa miękka 
cena detal.: 35 zł
978-83-7763-360-1

Rasy kotów
Urlike Herrscher, 
Harald Theilig

15 × 21 cm
192 strony
oprawa twarda 
cena detal.: 45 zł
978-83-7073-597-5

Rasy koni
Martin Haller

16 × 21 cm
264 strony
oprawa twarda 
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-335-9

Rasy psów
Ewa-Maria Krämer

16 × 21 cm
352 strony
oprawa twarda 
cena detal.: 45 zł
978-83-7763-334-2

Homeopatia w lecze-
niu psów i kotów
Barbara Rakow

16 × 20 cm
128 stron
oprawa miękka 
cena detal.: 30 zł
978-83-7073-841-9

ABC jeździectwa
Dorota Kozińska

21 × 26 cm
120 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 45 zł
978-83-7073-658-3

Nowoczesne węd-
karstwo spławikowe
Józef Wróblewski

17 × 24 cm
256 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 55 zł
978-83-7763-213-0

101 pytań o psy
Dorota Kozińska

15 × 21 cm
192 strony
oprawa twarda 
cena detal.: 25 zł
978-83-7073-805-1

Pies
praca zbiorowa

23 × 28 cm
296 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 69 zł
978-83-7763-036-5

ABC wędkarza
J. Stępień, K. Napora, 
M. Kleszcz

22,5 × 26 cm
176 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 50 zł
978-83-7763-364-9

Rok wędkarza
Karol Zacharczyk

23 × 28 cm
216 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 69 zł
978-83-7763-107-2

Jak żywić psa
Michał Jank, Jacek 
Wilczak

18 × 22 cm
152 strony
oprawa miękka 
cena detal.: 37 zł
978-83-7073-953-9

Spinning
Jacek Kolendowicz

18 × 21,5 cm
176 stron
oprawa miękka 
cena detal.: 39 zł
978-83-7763-251-2

Poradniki Poradniki 
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Wędkarstwo mu-
chowe
Adam Sikora

17 × 24 cm
204 strony
oprawa twarda 
cena detal.: 55 zł
978-83-7763-245-1

Wędkarstwo mor-
skie
Jacek Kolendowicz, 
Władysław Owcarz

17 × 24 cm
240 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 60 zł
978-83-7763-242-0

Warzywa
Hanna Szymanderska

24 × 22 cm
120 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 39 zł
978-83-7073-867-9

Wędzenie mięsa, 
kiełbas i ryb
Egon Binder

13 × 19 cm
120 stron
oprawa miękka 
cena detal.: 25 zł
978-83-7073-441-1

Polska kuchnia 
regionalna
praca zbiorowa

23 × 28 cm
320 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 99 zł
978-83-7763-104-1

Przekąski
Hanna Szymanderska

24 × 22 cm
120 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 39 zł
978-83-7073-863-1

Jajka i sery
Hanna Szymanderska

24 × 22 cm
120 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 39 zł
978-83-7073-865-5

Kiełbasy własnego 
wyrobu
Bernhard Gahm

13 × 19 cm
144 strony
oprawa miękka 
cena detal.: 27,90 zł
978-83-7073-437-4

750 tradycyjnych 
polskich potraw
Hanna Szymanderska

23 × 28 cm
320 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 59 zł
978-83-7763-351-9

Makarony, pierogi 
i naleśniki
Hanna Szymanderska

24 × 22 cm
120 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 39 zł
978-83-7073-866-2

Zupy
Hanna Szymanderska

24 × 22 cm
120 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 39 zł
978-83-7073-864-8

Chleb własnego 
wypieku
Mirjam Beile

13 × 19 cm
120 stron
oprawa miękka 
cena detal.: 25 zł
978-83-7073-438-1

Wina, likiery, soki 
owocowe własnego 
wyrobu
Heinrich Thönges

13 × 19 cm
120 stron
oprawa miękka 
cena detal.: 25 zł
978-83-7073-439-8

Seria: Kanon tradycyjnej kuchni polskiej

Seria: Zrób to sam

Mięso i inne przy-
smaki z ogniska
Carsten Bothe

15 × 21 cm
120 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 35 zł
978-83-7073-762-7

Wędliny, wędzonki,  
szynki, kiełbasy
Franz Siegfried 
Wagner 

15 × 21 cm
136 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 35 zł
978-83-7073-766-5

Destylaty alkoholo-
we z owoców
Klaus Hagmann, 
Birgit Essich

15 × 21 cm
120 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 35 zł
978-83-7763-267-3

Ryby – wędzenie, 
marynowanie, gril-
lowanie
Wolfgang Hauer

15 × 21 cm
88 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 35 zł
978-83-7073-761-0

Miód, propolis, 
pyłek, wosk
Wolfgang Oberrisser

15 × 21 cm
104 strony
oprawa twarda 
cena detal.: 35 zł
978-83-7073-765-8

Seria: Tradycyjny smak

Jedzenie Poradniki / Jedzenie
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Sałatki
praca zbiorowa

17 × 24 cm
152 strony
oprawa twarda 
cena detal.: 35 zł
978-83-7073-819-8

Ryby
Lutz Behrendt, Jens 
Stumpf

17 × 24 cm
176 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 35 zł
978-83-7073-823-5

Warzywa
Anna K. Teggemann

17 × 24 cm
152 strony
oprawa twarda 
cena detal.: 35 zł
978-83-7073-821-1

Ziemniaki
Lutz Behrendt, Jens 
Stumpt

17 × 24 cm
160 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 35 zł
978-83-7073-818-1

Wieprzowina
Anne Ridder

17 × 24 cm
128 stron
oprawa twarda 
cena detal.: 35 zł
978-83-7073-822-8

Seria: Kuchnia na co dzień i od święta Tytuł Seria ISBN Cena det. 
brutto

101 pytań o psy 978-83-7073-805-1 25,00 zł
750 tradycyjnych polskich potraw 978-83-7763-351-9 59,00 zł
ABC jeździectwa 978-83-7073-658-3 45,00 zł
ABC wędkarza 978-83-7763-364-9 50,00 zł
Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach Opowiada o... 978-83-7073-811-2 39,00 zł
Andrzej Kruszewicz opowiada o ssakach świata Opowiada o… 978-83-7763-368-7 39,00 zł
Andrzej Kruszewicz opowiada o zwierzętach Opowiada o… 978-83-7763-254-3 39,00 zł
Atlas drewna Poradnik leśnika 978-83-7073-601-9 129,00 zł
Atlas hub Poradnik leśnika 978-83-7763-336-6 65,00 zł
Atlas minerałów 978-83-7073-845-7 89,00 zł
Atlas uszkodzeń drzew leśnych tom 1 978-83-7073-700-9 65,00 zł
Atlas zwierząt chronionych Fauna Polski 978-83-7073-788-7 160,00 zł
Azalie, różaneczniki, wrzosy Ogrodnik doskonały 978-83-7073-679-8 42,00 zł
Biogazownie rolnicze 978-83-7073-432-9 29,00 zł
Błonkówki  Przewodnik entomologa 978-83-7073-707-8 69,00 zł
Bogactwa naturalne Polski 978-83-7763-357-1 15,00 zł
Brzegi dobrej rzeki 978-83-7763-386-1 29,00 zł
Budki lęgowe dla ptaków 978-83-7763-067-9 35,00 zł
Bułka i spółka. Rzecz o zdrowym jedzeniu 978-83-7763-371-7 39,00 zł
Byliny Ekspert w ogrodzie 978-83-7073-840-2 69,00 zł
Chleb własnego wypieku. Ponad 120 przepisów na chleb pieczony w automacie Zrób to sam 978-83-7073-438-1 25,00 zł
Ciało Jak to działa 978-83-7073-980-5 39,00 zł
Clematis i inne pnącza ogrodowe Ekspert w ogrodzie 978-83-7073-409-1 55,00 zł
Co niszczy ogród? Ogrodnik doskonały 978-83-7763-250-5 45,00 zł
Co tak pięknie gra? Poznajemy instrumenty muzyczne 978-83-7763-247-5 39,00 zł
Co żyje w lesie? Młody obserwator przyrody 978-83-7763-463-9 9,99 zł
Co żyje w lesie? 978-83-7763-464-6 2,99 zł
Człowiek Jak to działa 978-83-7763-318-2 39,00 zł
Cztery oblicza polskiej przyrody 978-83-7073-971-3 199,00 zł
Czy podloty to nieloty?  I inne tajemnice ptaków Koło wiedzy 978-83-7763-394-6 39,00 zł
Destylaty alkoholowe z owoców Tradycyjny smak 978-83-7763-267-3 35,00 zł
Dinozaury Młody obserwator przyrody 978-83-7763-417-2 9,99 zł
Dinozaury Nalepkowa książeczka 978-83-7763-382-3 9,99 zł
Doktor Kruszewicz w Trójce. Rozmawia Dariusz Pieróg 978-83-7763-359-5 59,00 zł
Domki dla zwierząt w ogrodzie 978-837763-360-1 35,00 zł
Drzewa Leśna kolorowanka 978-83-7763-119-5 2,99 zł
Drzewa Przewodnik Collinsa 978-83-7073-643-9 95,00 zł
Drzewa Spotkania z przyrodą 978-83-7073-451-0 45,00 zł
Drzewa i krzewy iglaste Ekspert w ogrodzie 978-83-7763-284-0 69,00 zł
Drzewa i krzewy liściaste Ekspert w ogrodzie 978-83-7073-724-5 69,00 zł
Drzewa iglaste i owady na nich żerujące Poradnik leśnika 978-83-7073-661-3 65,00 zł
Drzewa leśne Młody obserwator przyrody 978-83-7763-400-4 9,99 zł
Drzewa liściaste i owady na nich żerujące Poradnik leśnika 978-83-7073-662-0 65,00 zł
Drzewa liściaste i owady na nich żerujące (twarda oprawa) Poradnik leśnika 978-83-7073-317-9 89,00 zł
Drzewa naszych lasów - zeszyt z kalką 978-83-7763-450-9 16,99 zł
Dzieci Doktora Motyla 978-83-7763-249-9 29,90 zł
Dzieje Polski. Od Sejmu Wielkiego do III Rzeczypospolitej 978-83-7763-358-8 15,00 zł
Dzika Polska 978-83-7073-861-7 57,00 zł
Elementarz naszej przyrody. Zwierzęta 978-83-7763-396-0 35,00 zł

Jedzenie 
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Tytuł Seria ISBN Cena det. 
brutto

Fotografujemy ptaki Szkoła mistrzów 978-83-7073-503-6 59,00 zł
Fryderyk Chopin. Człowiek i jego muzyka (wersja polsko-angielska) 978-83-7073-775-7 69,00 zł
Fryderyk Chopin. Człowiek i jego muzyka (wersja polsko-francuska) 978-83-7073-938-6 69,00 zł
Gąsienice w czekoladzie i inne tajemnice motyli Koło wiedzy 978-83-7763-420-2 39,00 zł
Gołębie. Chów i hodowla Zwierzęta hodowlane 978-83-7073-843-3 29,00 zł
Góry Polski 978-83-7763-280-2 15,00 zł
Grzyby Spotkania z przyrodą 978-83-7073-776-4 45,00 zł
Grzyby naszych lasów Poznaję i rysuję 978-83-7763-349-6 16,00 zł
Guzik z mleka czyli fantastyczne eksperymenty dla ciekawych świata Koło wiedzy 978-83-7763-444-8 39,00 zł
Homeopatia w leczeniu psów i kotów 978-83-7073-841-9 30,00 zł
Hortensje 978-83-7763-384-7 55,00 zł
Hotele dla owadów 978-83-7763-278-9 35,00 zł
Idąc za wilkiem 978-83-7763-076-1 129,00 zł

Jajka i sery, czyli najlepsze omlety, zapiekani, sałatki
Kanon Tradycyjnej Kuchni 
Polskiej

978-83-7073-865-5 39,00 zł

Jak pielęgnować rośliny doniczkowe. Choroby i szkodniki Porady ekspertów 978-83-7073-740-5 50,00 zł
Jak zaprojektować ogród marzeń 978-83-7763-310-6 50,00 zł
Jak żywić psa Nasze zwierzęta 978-83-7073-953-9 37,00 zł
Jaka to gwiazda? Mój pierwszy przewodnik 978-83-7763-313-7 15,00 zł
Jaki to grzyb? Mój pierwszy przewodnik 978-83-7763-285-7 15,00 zł
Jaki to kwiat? Mój pierwszy przewodnik 978-83-7763-373-1 15,00 zł
Jaki to motyl? Mój pierwszy przewodnik 978-83-7763-374-8 15,00 zł
Jaki to owad? Mój pierwszy przewodnik 978-83-7763-375-5 15,00 zł
Jaki to ptak? Mój pierwszy przewodnik 978-83-7073-445-9 15,00 zł
Jakie to drzewo? Mój pierwszy przewodnik 978-83-7763-287-1 15,00 zł
Jakie to zwierzę? Mój pierwszy przewodnik 978-83-7763-286-4 15,00 zł
Jazda konna naturalnie 978-83-7763-438-7 45,00 zł
Jerzy Rafalski opowiada o gwiazdach Opowiada o 978-83-7763-320-5 39,00 zł
Jerzy Rafalski opowiada o planetach Opowiada o... 978-83-7763-308-3 39,00 zł
Katalog ozdobnych roślin ogrodowych 978-83-7763-214-7 59,00 zł
Kiełbasy własnego wyrobu Zrób to sam 978-83-7073-437-4 27,90 zł
Konie Nalepkowa książeczka 978-83-7763-381-6 9,99 zł
Koń by się uśmiał 978-83-7763-208-6 55,00 zł
Kos Albert na tropach zwierząt 978-83-7763-372-4 39,90 zł
Kurnik przydomowy 978-83-7763-478-3 29,00 zł
Las Młody obserwator przyrody 978-83-7763-404-2 9,99 zł
Las Spotkania z przyrodą 978-83-7763-436-3 49,00 zł
Las – świątynia życia (w etui) 978-83-7763-263-5 109,00 zł

Makarony, pierogi i naleśniki oraz inne dania z mąki, kaszy i ryżu
Kanon Tradycyjnej Kuchni 
Polskiej

978-83-7073-866-2 39,00 zł

Mała architektura ogrodowa ABC projektowania ogrodów 978-83-7763-033-4 50,00 zł
Małe kompozycje ogrodowe z roślin, kamienia, drewna Mój ogródek 978-83-7073-399-5 27,00 zł
Małgorzata Falencka-Jabłońska opowiada o przyrodzie Opowiada o… 978-83-7763-258-1 39,00 zł
Marcin Gorazdowski opowiada o psach Opowiada o... 978-83-7763-322-9 39,00 zł
Michał Brodacki opowiada o zwierzętach nad wodą Opowiada o… 978-83-7763-378-6 39,00 zł
Mieszkańcy zoo Młody obserwator przyrody 978-83-7073-618-7 14,90 zł
Mięso i inne przysmaki z ogniska Tradycyjny smak 978-83-7073-762-7 35,00 zł
Minerały, kamienie szlachetne, skały Spotkania z przyrodą 978-83-7073-816-7 65,00 zł
Miód, propolis, pyłek, wosk Tradycyjny smak 978-83-7073-765-8 35,00 zł

Tytuł Seria ISBN Cena det. 
brutto

Młody Obserwator Przyrody Encyklopedia dla całej rodziny 978-83-7763-124-9 50,00 zł
Młody ornitolog Encyklopedia dla całej rodziny 978-83-7763-296-3 50,00 zł
Motyle dzienne i nocne Z przyrodniczej półeczki 978-83-7763-399-1 39,00 zł
Mój pies. Wszystko o pielęgnacji, zdrowiu, żywieniu, wychowaniu i szkoleniu 978-83-7763-193-5 69,00 zł
Mrówka Zofia opowiada o kwiatach, drzewach, jagodach, grzybach 978-83-7763-324-3 39,00 zł
Muszle Spotkania z przyrodą 978-83-7763-350-2 60,00 zł
Nad brzegiem morza Młody obserwator przyrody 978-83-7073-600-2 14,90 zł
Nasiona i siewki drzew Poradnik leśnika 978-83-7763-337-3 65,00 zł
Nietoperze Europy i Afryki północno-zachodniej 978-83-7073-673-6 150,00 zł
Nowoczesne wędkarstwo spławikowe 978-83-7763-213-0 55,00 zł
O rety! Przyroda 978-83-7763-341-0 59,00 zł
O rety! Przyroda świata 978-83-7763-367-0 59,00 zł
O rety! Zabawy małych przyrodników 978-83-7763-370-0 19,90 zł
Obserwowanie ptaków 978-83-7763-275-8 59,00 zł
Ochrona przyrody terenów otwartych. Murawy, łąki, wrzosowiska, skały Poradnik leśnika 978-83-7763-101-0 79,00 zł
Oczko wodne Ogrodnik doskonały 978-83-7073-935-5 44,00 zł
Ogród japoński Ogrodnik doskonały 978-83-7763-189-8 55,00 zł
Ogród w pojemnikach Ogrodnik doskonały 978-83-7763-031-0 44,00 zł
Orchidee – amatorska uprawa storczyków Ogrodnik doskonały 978-83-7073-680-4 42,00 zł
Owady Flora i fauna lasów 978-83-7073-781-8 60,00 zł
Owady Spotkania z przyrodą 978-83-7763-356-4 59,00 zł
Owady naszych lasów - zeszyt z kalką 978-83-7763-452-3 16,99 zł
Owady Polski (1. i 2. tom w etui) 978-83-7763-352-6 189,00 zł
Panele słoneczne w domu i ogrodzie 978-83-7763-361-8 45,00 zł
Parki Narodowe. Prawdziwa Polska  978-83-7073-504-3 99,00 zł
Pasieka miejska 978-83-7763-434-9 45,00 zł
Pielęgnacja roślin ogrodowych. Choroby i szkodniki Ekspert w ogrodzie 978-83-7073-806-8 55,00 zł
Pies. Wszystko o pielęgnacji, zdrowiu, żywieniu, wychowaniu i tresurze Kolekcja jubileuszowa 978-83-7763-036-5 69,00 zł
Piękny ogród smakosza 978-83-7763-269-7 45,00 zł
Piękny trawnik Ogrodnik doskonały 978-83-7073-808-2 37,00 zł
Płazy i gady Leśna kolorowanka 978-83-7763-366-3 2,99 zł
Płazy i gady Plansze edukacyjne 978-83-7073-615-6 35,00 zł
Płazy i gady Fauna Polski 978-83-7763-480-6 59,00 zł
Pnącza. 234 gatunki i odmiany dostępne w Polsce Katalog 978-83-7073-807-5 29,00 zł
Po kiju. Fotoopowiadania 978-83-7763-264-2 39,00 zł
Polska kuchnia regionalna 978-83-7763-104-1 99,00 zł
Polska. Pocztówki z podróży 978-83-7763-299-4 45,00 zł
Polska to lubię Encyklopedia dla całej rodziny 978-83-7763-290-1 50,00 zł
Polska w Unii Europejskiej 978-83-7763-273-4 15,00 zł
Polskie symbole Kolekcja jubileuszowa 978-83-7073-968-3 99,00 zł
Pomorze. Mała wielka ojczyzna 978-83-7073-802-0 89,00 zł
Pompy ciepła w systemach geotermii niskotemperaturowej Technologie energii odnawialnej 978-83-7763-052-5 49,00 zł
Poradnik ogrodnika 978-83-7763-289-5 50,00 zł
Poradnik żeglarski 978-83-7763-030-3 65,00 zł

Poznajemy zwierzęta
Przewodnik młodego obserwa-
tora przyrody

978-83-7763-237-6 39,00 zł

Prawdziwa Polska 978-83-7073-962-1 99,00 zł

Przekąski, czyli pasztety, galarety, sałatki i nie tylko
Kanon Tradycyjnej Kuchni 
Polskiej

978-83-7073-863-1 39,00 zł

Przewodnik rośliny i zwierzęta 978-83-7763-415-8 37,00 zł

Alfabetyczny wykaz tytułów dostępnych w sprzedażyAlfabetyczny wykaz tytułów dostępnych w sprzedaży
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Tytuł Seria ISBN Cena det. 
brutto

Przydomowy chów królików 978-83-7763-298-7 20,00 zł
Przyroda ojczysta Encyklopedia dla całej rodziny 978-83-7763-306-9 50,00 zł
Psy Nalepkowa książeczka 978-83-7763-380-9 9,99 zł
Ptaki Fauna Polski 978-83-7763-353-3 139,00 zł
Ptaki Leśna kolorowanka 978-83-7763-199-7 2,99 zł
Ptaki naszych lasów - zeszyt z kalką 978-83-7763-451-6 16,99 zł
Ptaki Polski  (1. i 2. tom, w etui) 978-83-7763-329-8 199,00 zł
Ptaki Polski. Encyklopedia ilustrowana 978-83-7763-391-5 99,00 zł
Ptaki Polski. Mała encyklopedia ilustrowana 978-83-7763-419-6 50,00 zł
Ptaki. Przewodnik Collinsa 978-83-7763-483-7 109,00 zł
Ptasia inteligencja 978-83-7763-409-7 69,00 zł
Radosław Żbikowski opowiada o oceanach Opowiada o… 978-83-7763-393-9 39,00 zł
Radosław Żbikowski opowiada o skałach i minerałach Opowiada o… 978-83-7763-428-8 39,00 zł
Rasy koni 978-83-7763-335-9 39,00 zł
Rasy kotów 978-83-7073-597-5 45,00 zł
Rasy psów 978-83-7763-334-2 45,00 zł
Rodzinna Encyklopedia Polska moja ojczyzna 978-83-7763-458-5 45,00 zł
Rok wędkarza 978-83-7763-107-2 69,00 zł
Rośliny chronione - wydanie zaktualizowane Flora Polski 978-83-7763-453-0 69,00 zł
Rośliny górskie Flora Polski 978-83-7763-377-9 65,00 zł
Rośliny kserotermiczne Flora Polski 978-83-7073-982-9 89,00 zł
Rośliny Polski 978-83-7763-439-4 85, 00 zł
Rośliny Polski i Zwierzęta Polski (2 tomy w etui) 978-83-7763-344-1 189,00 zł
Rośliny synantropijne Flora Polski 978-83-7073-514-2 69,00 zł
Rośliny wodne i bagienne Flora Polski 978-83-7763-355-7 69,00 zł
Rośliny leśne Flora Polski 978-83-7073-359-9 139,00 zł
Rośliny wydm, klifów, solnisk i aluwiów Flora Polski 978-83-7763-288-8 89,00 zł
Runo leśne Młody obserwator przyrody 978-83-7763-429-5 9, 99 zł
Ryby Kuchnia na co dzień i od święta 978-83-7073-823-5 35,00 zł
Ryby – wędzenie, grillowanie, marynowanie Tradycyjny smak 978-83-7073-761-0 35,00 zł
Sałatki Kuchnia na co dzień i od święta 978-83-7073-819-8 35,00 zł
Sekrety przyrody. Jak zwierzęta mówią? 978-83-7763-472-1  9,99 zł 
Sekrety przyrody. Jak zwierzęta polują? 978-83-7763-474-5  9,99 zł 
Sekrety przyrody. Rekordy zwierząt 978-83-7763-471-4  9,99 zł 
Sekrety przyrody. Ślady i tropy zwierząt 978-83-7763-475-2  9,99 zł 
Sekrety przyrody. Wędrówki zwierząt 978-8-37763-473-8  9,99 zł 
Sielska Polska 978-83-7763-408-0 69,00 zł
Sokolnictwo 978-83-7763-482-0 100,00 zł
Sowy i ptaki szponiaste Spotkania z przyrodą 978-83-7073-606-4 55,00 zł
Sójka i jej przyjaciele. Pokoloruj 978-83-7763-468-4  6,99 zł
Spinning Poradnik dla początkujących 978-83-7763-251-2 39,00 zł
Ssaki III Plansze edukacyjne 978-83-7073-610-1 35,00 zł
Ssaki IV Plansze edukacyjne 978-83-7073-611-8 35,00 zł
Ssaki Polski od A do Ż 978-83-7073-674-3 99,00 zł
Storczyki Flora Polski 978-83-7073-339-1 55,00 zł
Storczyki Europy i obszarów sąsiednich Flora świata 978-83-7073-698-9 69,00 zł
Symbole polskiej przyrody 978-83-7763-348-9 99,00 zł
Szarańczaki Poradnik entomologa 978-83-7073-705-4 69,00 zł
Szkodniki nasion i owoców drzew i krzewów leśnych Poradnik leśnika 978-83-7073-305-6 60,00 zł

Tytuł Seria ISBN Cena det. 
brutto

Ślady i tropy zwierząt Młody obserwator przyrody 978-83-7763-403-5 9,99 zł
Tablice miąższości drewna okrągłego 978-83-7763-447-9 45,00 zł
Tato, a dlaczego? 978-83-7073-812-9 35,00 zł
Tato, a po co? 978-83-7763-080-8 39,00 zł
The forest through the lens of foresters (płyta CD z angielską wersją albumu „Las 
w obiektywie leśników”)

978-83-7073-814-3 24,00 zł

Trawy ozdobne. Uprawa i pielęgnacja ABC ogrodnika 978-83-7073-712-2 21,00 zł
Vademecum cięcia roślin 978-83-7763-291-8 69,00 zł
Warzywa Kuchnia na co dzień i od święta 978-83-7073-821-1 35,00 zł

Warzywa, czyli sprawdzone przepisy na ziemniaki, kapustę, pomidory i wiele innych
Kanon Tradycyjnej Kuchni 
Polskiej

978-83-7073-867-9 39,00 zł

Ważki Przewodnik entomologa 978-83-7073-706-1 69,00 zł
Wiewiórka i jej przyjaciele Pokoloruj 978-83-7763-466-0  6,99 zł
Wędkarstwo morskie 978-83-7763-242-0 60,00 zł
Wędkarstwo muchowe 978-83-7763-245-1 55,00 zł
Wędliny, wędzonki, szynki, kiełbasy Tradycyjny smak 978-83-7073-766-5 35,00 zł
Wędzenie mięsa, kiełbas i ryb Zrób to sam 978-83-7073-441-1 25,00 zł
Wielka księga roślin pokojowych Kolekcja jubileuszowa 978-83-7763-035-8 69,00 zł
Wieloletnie rośliny energetyczne Technologie energii odnawialnej 978-83-7763-051-8 79,00 zł
Wieprzowina Kuchnia na co dzień i od święta 978-83-7073-822-8 35,00 zł
Wina, likiery, soki owocowe własnego wyrobu Zrób to sam 978-83-7073-439-8 25,00 zł
Winnice w Polsce 978-83-7763-302-1 50,00 zł
Wojciech Gil opowiada o drzewach i ich mieszkańcach Opowiada o… 978-83-7763-262-8 39,00 zł
Wojciech Gil opowiada o lesie Opowiada o... 978-83-7763-305-2 39,00 zł
Wojciech Gil opowiada o leśnych rodzinach Opowiada o… 978-83-7763-433-2 39,00 zł
Wojciech Gil opowiada o skarbach polskiej przyrody Opowiada o… 978-83-7763-369-4 39,00 zł
Wolontariat 978-83-7073-981-2 15,00 zł
Z PRL-u do Polski 978-83-7763-407-3 50,00 zł
Z tatą na dinozaury 978-83-7763-376-2 39,00 zł
Zabytki UNESCO w Polsce 978-83-7763-281-9 15,00 zł
Zając i jego przyjaciele Pokoloruj 978-83-7763-467-7  6,99 zł
Ziemniaki Kuchnia na co dzień i od święta 978-83-7073-818-1 35,00 zł
Zmień swój ogród ABC projektowania ogrodów 978-83-7763-233-8 45,00 zł

Zupy – klasyczne, przecierane, owocowe, na zimno i gorąco
Kanon Tradycyjnej Kuchni 
Polskiej

978-83-7073-864-8 39,00 zł

Zwierzęta naszych lasów - zeszyt z kalką 978-83-7763-484-4 16,99 zł
Zwierzęta Polski 978-83-7763-440-0 85,00 zł
Zwierzęta w domu Młody obserwator przyrody 978-83-7763-418-9 9,99 zł
Zwierzęta w obiektywie leśników 978-83-7763-105-8 69,00 zł
Życie lasu 978-83-7763-330-4 35,00 zł

Alfabetyczny wykaz tytułów dostępnych w sprzedażyAlfabetyczny wykaz tytułów dostępnych w sprzedaży
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NAJLEPSZE KSIĄŻKI O POLSKIEJ PRZYRODZIE

• Dla dzieci i dorosłych, dla amatorów i profesjonalistów.
• Znakomicie ilustrowane encyklopedie i leksykony dla całej rodziny. 
• Mądre, piękne i zabawne książki dla dzieci, rodziców i dziadków.
• Fachowa literatura najwyższej jakości dla profesjonalistów.
• BIOLOGIA Villeego dla maturzystów i studentów.




