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MULTICO Publishing House has been operating since 1991.
It publishes books dedicated to nature and the environment:
• for children and adults, for amateurs and professionals,
• superbly illustrated encyclopedias and guides for the entire family,
• intelligent, beautiful and hilarious books for children, parents and
grandparents,
• specialist literature of the highest quality for professionals,
• Villee’s BIOLOGY - the world famous textbook for high school
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WOW! NATURE REVEALED!
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The abc book of our nature.
ANIMALS

Illustrations and humour by
Tomasz Samojlik
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Illustrations
Katarzyna Kopiec-Sekieta

ANIMALS

ZWIERZĘTA

Age 5+
A book to look at and to read, it will appeal to
every child. portretów
90 beautiful and extremely trueOto 90 niepowtarzalnych
naszych
dzikich
zwierząt.of animals created by an artistto-life
portraits
painter, who is a naturalist by education. Each
Zobacz, jak różne i ciekawe
drawing
is płazy
accompanied
by basic information
ssaki, ptaki,
gady oraz
żyją
niedaleko
nas.
about the
life and ways of the presented
Descriptions are located on a separate
Poznaj animals.
ich życie i zwyczaje.
page. Large drawings and large letters. All this
resembling a learn-to-read book, it will allow
children to easily discover the European fauna,
while the drawings will delight every enthusiast
of nature.

SELEMENTARZTNASZEJSPRZYRODYT

Picturebook
Age 5+
The book consists of 42 illustration boards
bubbling with life. The extremely engaging,
amusing and inventive drawings of Tomasz
Samojlik explain the cycle of European nature.
They depict the incredible changes that take
place in the forests, meadows, lakes, mountains
and the city throughout the changing seasons.

BOOK OFTOURSNATURE
T
E ABC
H
T
S

An abundance of information, details and
interesting facts delivered in an excellent
cartoon-like format. Speech balloons hold
hilarious remarks made by animals.

Illus
tr
K ations
Kop atarzyna
iec–S
ekieta

Zamówienia telefoniczne:

22 564 08 00

Cena: 35 zł
ISBN 978-83-7763-396-0

Księgarnia internetowa
LAS KSIĄŻEK

www.lasksiazek.pl

WINTER IN THE
MOUNTAINS
Winter lasts the longest in the mountains.
It is here that snow first appears, it is
also here that it remains the longest. On
sunny days at the end of winter various
creatures worthy of observation can be
seen on the snow: flies, springtails and
snow fleas, collectively called the snow
fauna. Whereas under the snow the alpine
shrew wanders in search of food. Similarly to other shrews it has to eat more than
it weighs every day and because it has
a quick metabolism, it does not hibernate.
No wonder that for this species winter
is the worst time of year.

Traces of
chamois can be
found on the
snow.

On sunny days
the so-called snow fauna
appears, which includes
springtails and snow fleas.

Chamois live in herds
and move confidently
over rocks covered
in snow.

Squirrels
inhabiting
mountain areas
are mostly all
black.

The tops of pines are
covered with large
snow caps.

The dwarf
mountainpine prevents
the sliding of soil on
slopes.
Branches atop the
silver fir form
a "stork nest".
The European yew
can live for more
than 1,000 years.

The European
larch has no
needles in
the winter.

The Swiss pine
often grows on
rock ledges.

The black grouse,
wintering in the
mountains, waits
through the nights
in a small hollow in
the snow.

The mountain
ringlet butterfly
winters in tufts
of grass.

The alpine accentor
spends winter in the
lower parts of the
mountains.

The rare black woodpecker can be found
among deciduous
trees.

The alpine shrew
searches for invertebrates wintering
under the snow.

It's obvious,
the bear ate
our supplies!

Females of the brown bear,
hidden in rock crevices or
in deep windthrows, give
birth to their young in
January.

The few grey wagtails, which remain
in the mountains
during winter, keep
close to non-frozen
bodies of water.

The Carpathian blue
slug spends winter
hidden under fallen
tree logs.
The heart of hibernating marmots
slows down from
220 to 30 beats
per minute.

In the winter the snow
vole makes use of stocks
it gathered in nests
under rock crevices.
Has anybody
seen an
invertebrate
I could use as
a snack?

Have you found
that stocked
cache?
Someone
forgot to
mark it!
I marked it very
nicely with
a stick!

SPECIFICATION
27 x 37 cm
96 pp
hardback
ISBN 978-83-7763-341-0
PLN 59

TOMASZ SAMOJLIK
By day Tomasz Samojlik is
a scientist, employed at the Mammal
Research Institute of the Polish
Academy of Sciences in Białowieża.
His job is to study the nature history
of the Białowieża Primeval Forest.
Walking through the forest he often
wonders about the presence and
past activities of man that are still
hidden in this remarkable habitat.
At night, instead of sleeping, he
translates his knowledge of (not
only) nature into the language of
books and comics for young readers.

Księgarnia internetowa:

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

Zamówienia faksem:

22 564 08 03
9 788377 633960

Ssaki

Ssaki

Bison
MASYWNA
SYLWETKA

Żubr to największe zwierzę żyjące
w naszych lasach. Jest roślinożerny.
Zjada trawy, zioła, krzewinki. Żyje
w dużych stadach.

Wiewiórka żyje wysoko na drzewach.
Sprawnie wspina się po pniach
i przeskakuje z gałęzi na gałąź. Zjada
nasiona drzew i krzewów. Lubi grzyby,
jagody, a nawet pisklęta i jaja ptaków.

DUŻY GARB
KRÓTKIE,
WYGIĘTE
ROGI

SPECIFICATION
25.5 x 22.5 cm
96 pp
hardback
ISBN 978-83-7763-396-0
PLN 35

Squirrel
PĘCZKI DŁUŻSZYCH
WŁOSÓW NA USZACH

BIAŁAWY
BRZUCH

RUDA SIERŚĆ

DŁUGI,
PUSZYSTY
OGON

PRZÓD CIAŁA
OBROŚNIĘTY
DŁUŻSZĄ SIERŚCIĄ
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Borsuk europejski
Borsuk to ssak drapieżny. Ma długi pysk,
małe uszy, krępy tułów, krótkie łapy zakończone mocnymi pazurami i krótki ogon. Ciało tego zwierzęcia porasta gęsta, szczeciniasta
sierść. Na grzbiecie i bokach jest ona szara, na
brzuchu i łapach – czarna. Na pysku znajdują
się podłużne czarne i białe pasy.
Borsuk żyje w lasach w pobliżu łąk i pól.
Borsuki tworzą grupy rodzinne składające się
z kilku osobników. Kopią w ziemi głębokie
nory. Komory nor wyściełają trawą, mchem
i suchymi liśćmi. Z nor wychodzą o zmierzchu i wracają do nich o świcie. W czasie zimowych mrozów śpią w nich przez całą dobę.

Dzik euroazjatycki
Borsuk szuka pokarmu w ściółce leśnej
i ziemi. Ma słaby wzrok, ale dobry węch.
Jest wszystkożerny – zjada owady, dżdżownice, owoce, grzyby, żołędzie i ptasie jaja.
Jesienią żeruje bardzo intensywnie, aby
zgromadzić podskórny zapas tłuszczu na
czas zimowego snu.
Młode borsuki rodzą się późną zimą.
Zaczynają opuszczać norę w wieku dwóch
miesięcy. Osiągają wielkość rodziców po
ukończeniu 1. roku życia.

Dzik to ssak kopytny. Ma dużą głowę, krótką
szyję, krępy tułów, niezbyt długie nogi zakończone twardymi racicami i krótki ogon. Samce są większe od samic i mają duże, wystające
kły. Ciało dzika jest pokryte szorstką, ciemnobrązową sierścią.
Dziki to zwierzęta leśne. Samice i młode żyją
w stadach, czyli watahach. Samce zwykle są
samotnikami. Dziki najchętniej żerują o świcie i wieczorem. Środek dnia spędzają w legowisku ukrytym w gęstwinie. Latem często
odwiedzają błotniste leśne kałuże, w których
chronią się przed upałem.

Samica dzika rodzi wiosną do 8 młodych.
W pierwszych miesiącach życia mają one
sierść w podłużne ciemne i jasne paski.

Dzik, ocierając się o pnie drzew,
rść
czyści sobie sie

Jaki to
ssak?

k?
Jaki to ssa

Wróbel

Wróbel to mały, krępy ptak, o grzbiecie
i skrzydłach brązowawych, z białą przepaską
na skrzydle. Samiec ma szarą czapeczkę, białawe policzki oraz czarne podgardle i „krawat”. Samica jest szarobeżowa, bez czarnych
dodatków. Dziób wróbla jest krótki i spiczasty, jak wszystkich ptaków, które żywią się
ziarnem. Ptak ten podskakuje, a nie chodzi.
Wróble są ptakami towarzyskimi, razem
w stadzie żerują i kryją się pomiędzy gałązkami krzewów. Często się kąpią, nie tylko
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Gołąb miejski

Ojczyzną wróbla jest Azja, skąd ptak ten
rozprzestrzenił się na całą Europę. Na zimę
nie odlatuje.
w wodzie, ale też w piasku. Wróbel żyje tylko
w sąsiedztwie człowieka. Zjada nasiona roślin, ziarno zbóż i okruszki chleba, ale pisklęta
karmi owadami.
Gnieździ się w szczelinie budynku lub budce
lęgowej, a także w podstawie gniazda bociana
białego lub w gnieździe jaskółek. Gniazdo
wije z dużej ilości luźno ułożonych traw,
słomy, szmat, papieru. Z boku ma ono wąski
otwór wejściowych. Ptak wyprowadza w roku
2‒4 lęgi, w każdym składa po 4‒6 jaj.

Kąpiel w piachu służ
y
zwalczaniu pasożytó
w

Gołąb miejski pochodzi od dzikiego gołębia skalnego, żyjącego na południu Europy.
Obecnie występuje tylko w miastach. Na
zimę nie odlatuje.
To ptak bardzo podobny do gołębia domowego. Ma szaroniebieską głowę i granatową szyję z metalicznym, zielonym
połyskiem. Jego skrzydła są jasnoszare lub
granatowe, z dwiema grantowymi przepaskami. Kuper jest jasnoszary, a ogon szarogranatowy. Ubarwienie gołębi miejskich jest
zmienne na skutek krzyżowania się z gołębiami domowymi.

Gołębie latają szybko i zwinnie. Tokujący samiec wzbija się w powietrze niemal
pionowo, klaszcząc skrzydłami, po czym
rozpościera skrzydła na boki i nie poruszając
nimi, wolno opada. Podchodzi też do samicy drobnymi kroczkami, z nadętym wolem
i opuszczonym ogonem, a do tego cicho
grucha.
Gołąb miejski buduje gniazda we wnękach
budynków z niedbale ułożonych patyczków.
Zawsze składa 2 białe jaja. W roku wyprowadza 2 lub 3 lęgi, a niekiedy nawet 5! Pisklęta
wykluwają się ślepe i niedołężne, pokryte
rzadkim puchem. Początkowo rodzice
karmią je wydzieliną ze swojego wola, tzw.
ptasim mlekiem. Dorosłe gołębie zjadają
nasiona roślin i resztki pieczywa.

Nadęte wo
n
le i nisko rozpostarty ogo
– w ten sp
ić
osób samiec chce zwróc
icy
na siebie uwagę sam
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k?
Jaki to pta

Jaki to
ptak?

Cover to appear soon

YOUNG OBSERVER
OF NATURE’S COMPANION
OUR ANIMALS

Healthy eater. BREAD & CO

Term of publikation: summer 2017

Told by Maria Mazur, Aleksandra Ulatowska
Illustrated by Marta Tęcza

Told by Michał Brodacki, Dorota Zawadzka
Illustrated by Alicja Gadomska

Dzik silnym ryjem wykopuje pokarm z ziemi.
Jest wszystkożercą, to znaczy żywi się zarówno roślinami, jak i drobnymi zwierzętami, na
przykład owadami i ich larwami. Często wychodzi na pola uprawne, gdzie zjada ziemniaki i zboże. Jesienią pożera duże ilości żołędzi.
Zimą wykopuje pokarm spod śniegu.

Głębokie nory złożon
e z kilku komór
mieszkalnych połącz
on
długimi korytarzami e są
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Young observer
of nature’s companion.
OUR ANIMALS

Age 7+
A wonderful nature companion for children,
with 115 fascinating animals. Among them
are mammals, birds, reptiles, amphibians, fish,
insects, spiders. Accurate descriptions of the
lives of animals were created by professional
naturalists. Information about how animals take
care of their young, what they eat and how they
acquire food or how they survive the winter
will definitely satisfy the curiosity of young
naturalists. Each animal has been presented on
a portrait photograph. Additionally each page
draws attention with what children like best –
artistic illustrations, which depict various scenes
from the life of animals.

5

Term of publikation: autumn 2017

Age 7+
What should we do to make our children love
vegetables and fruit, devour natural yoghurt,
become fond of dark bread and choose water
over juice? In learning about healthy eating
habits they will be assisted by the main
character of this book – Healther Tastic the
cook. In order to discover the drawbacks and
advantages of various types of bread, meats,
fats, dairy, fruit and vegetables, Healther Tastic
takes the reader to various parts of the world,
to different manufacturing plants and even
to outer space and underwater depths. These
surprising sceneries and often humorous
situations in which our main character finds
himself make the acquiring of knowledge
on how to create a balanced diet plan more
attractive for children. They will learn what
should be eaten in larger amounts and what
should be eaten less in order to be strong and
healthy.
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Cover to appear soon

HEALTHY EATER BREAD & CO
SPECIFICATION
22.5 x 25.5 cm
120 pp
hardback
ISBN 978-83-7763-237-6
PLN 39

SPECIFICATION
21 x 24 cm
120 pp
hardback
ISBN 978-83-7763-371-7
PLN 39

22 564 08 00

Cena: 39 zł

Zamówienia telefoniczne:

22 564 08 00

EXCELLENT
SWIMMER
THE BOOK FOR
THE ENTIRE FAMILY

Cena: 39 zł

ISBN 978-83-7763-300-7

Księgarnia internetowa:

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

www.lasksiazek.pl

CLEVER

ODĄ

PUSS MOTH

Zamówienia telefoniczne:

Księgarnia internetowa
LAS KSIĄŻEK

ISBN 978-83-7763-378-6

Księgarnia internetowa
LAS KSIĄŻEK

Zamówienia faksem:

Księgarnia internetowa:

A BOOK FOR THE
ENTIRE FAMILY

22 564 08 03

Zamówienia faksem:

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

www.lasksiazek.pl

9 788377 633007

22 564 08 03
9 788377 633786

TELLS TALES series
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Andrzej Kruszewicz
Andrzej Kruszewicz
tells tales

Try observing nature during various seasons of the year
and discover the „naturalist spirit” in you!

Małgorzata Falencka-Jabłońska, PhD - an

assistant professor at the Department
of Forest Ecology of the Forest Research
Institute. An initiator of the Ecological
Knowledge Olympiad, which during its
28 years has enjoyed a participation of
almost 1,5 million students. She has been
promoting nature and forest knowledge
with great commitment and dedication and
aims to stimulate the „naturalist spirit” in
everybody, regardless of their age.

ABOUT NATURE
Marcin Jan Gorazdowski – absolwent Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW-AR), dziennikarz, fotograf przyrody, od wielu lat działa na rzecz kształtowania właściwych relacji między ludźmi i zwierzętami. Jest
autorem kilkunastu książek poświęconych zwierzętom
trzymanym w domu oraz tysięcy doskonałych zdjęć. Odwiedza wystawy psów nie tylko jako widz, ale także jako
wystawca, właściciel i znawca tych zwierząt. Tutaj dzieli
się z czytelnikami nie tylko swą rozległą wiedzą, ale i zabawnymi anegdotami z dziejów ras i z własnego życia.

Zamówienia telefoniczne:

22 564 08 00

811-2

Cena: 39 zł

22 564 08 00

Księgarnia internetowa
LAS KSIĄŻEK

Księgarnia internetowa:

Księgarnia internetowa:

A BOOK FOR THE
WHOLE FAMILY

22 564 08 03

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

www.lasksiazek.pl

9 788377 632581

Cena: 39 zł

Dece

Zamówienia faksem:

22 564 08 03
9 788377 633229

tells tales

Wojciech Gil opowiada

Jakie mamy korzyści z lasu?
Czy las potrzebuje opieki?
Dlaczego mówimy, że las to dom zwierząt i roślin?

ABOUT ANIMALS
BY THE WATER
Leśnik z wykształcenia i zamiłowania opowiada
o swoim ulubionym miejscu na ziemi: o lesie.
Bogato zilustrowane, pełne wiedzy i szacunku do
przyrody opowieści pokazują fascynujące życie
leśnych ostępów oraz rolę leśników w utrzymaniu
i zachowaniu leśnego bogactwa. Książka dla dzieci,
rodziców i dziadków.

ABOUT

THE FOREST

seria

HERMIT
BEETLE

OPOWIADA O

PLAY BALL!!!
FULL
HAPPINESS

Beautiful and intelligent books allow to discover
the fascinating world of nature.

ROARING
STAG

O LESIE

Wojciech Gil – dr inż. leśnictwa, pracuje w Instytucie Badawczym Leśnictwa. Zawodowo zajmuje się hodowlą lasu, ale pasjonują go także
tematy związane z innymi elementami leśnej
przyrody i… opowiadanie o nich. Jest autorem
kilku książek, głównie o krzewach i drzewach
leśnych (w tym wydanych w języku gruzińskim),
kilkudziesięciu publikacji naukowych i ponad
300 artykułów w prasie popularno-naukowej.
Dużo czasu spędza nie tylko na pisaniu, ale także na fotografowaniu wszystkiego, co w lesie
jest ciekawe.

A BOOK FOR
THE WHOLE FAMILY

The authors, specialists in their fields, share
their knowledge about nature in an interesting
way.

Wojciech Gil

tells tales

Marcin Jan Gorazdowski
opowiada

Michał Brodacki opowiada

Michał Brodacki
Jak powstają lasy?
Marcin
tells
tales Jan Gorazdowski
Czy są w Polsce puszcze?

Księgarnia internetowa
LAS KSIĄŻEK

Zamówienia faksem:

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

www.lasksiazek.pl

erISBN 978-83-7763-322-9

mb

ISBN 978-83-7763-258-1

A BOOK FOR
A BOOK FOR THE WHOLE FAMILY
THE WHOLE FAMILY

FULL
HAPPINESS

A series of superbly illustrated books about
nature for the entire family.

August

Zamówienia telefoniczne:

112

PLAY BALL!!!

YEW

SPINDLE
Sięgnij też po inne tytuły z serii:
h
arc

39 zł

tells tales

Czy naprawdę znasz psy, które tak często widujesz?
Przekonaj się!

M

YELLOW
BELLY

YELLOW
BELLY

tells tales

Marcin Jan Gorazdowski opowiada o psach nie tylko dzieciom,
ale całej rodzinie. Radzi, jakiego psa dla siebie wybrać i jak
się do tego zabrać, opowiada intrygujące historie związane
z powstawaniem różnych ras, wady, zalety, upodobania
i wymagania tych wypróbowanych przyjaciół ludzi. Znajdziesz
w tej książce rasy popularne, ale i takie, o których mało kto
słyszał, a wszystkie warte poznania. Dowiesz się, który pies nie
umie pływać, który lubi sam zwiedzać świat, i innych rzeczy,
których nie usłyszysz od właścicieli psów. Możesz dowiedzieć się
czegoś nowego nawet o własnym psie!

ABOUT NATURE

WHITE
CHEEKS

WHITE
CHEEKS

Marcin Jan Gorazdowski

Marcin Jan Gorazdowski
opowiada

Thanks to this attractively illustrated book you will
become acquainted with nature’s rhythm of life
throughout the year. You will find out how nature changes
during subsequent months, what blooms in March and
what flowers in May, when fox cubs are born and when
frogs mate, how early in the spring birds return from their
winter migration, what animals do in the winter, what are
the weather records in various months.

BLUE CAP

BLUE CAP

Małgorzata
Falencka-Jabłońska

Który pies polował na lwy?
Kto szuka trufli, ale ich nie je?
Jaki pies jest symbolem Korony Brytyjskiej?
Która rasa ma własny pomnik?

Małgorzata Falencka-Jabłońska
tells tales

Andrzej Kruszewicz tells tales

Andrzej Kruszewicz tells tales

How does nature change with the seasons?
What are the weather records in our country?
When do red deer shed their antlers?
Which birds migrate to our country for the winter?
What blooms on the forest floor in the spring?
Which mushrooms are safest to pick in the autumn?

tells tales

Radosław Żbikowski
tells tales
ABOUT OCEANS

Sięgnij też po inne tytuły z serii:

WOOD PILE

Zamówienia telefoniczne:

EXCELLENT
SWIMMER

39 zł

-322-9

Księgarnia internetowa
LAS KSIĄŻEK

22 564 08 00

W książce tej znajdziesz informacje na wiele intrygujących
pytań:
• Który ocean jest najcieplejszy, a który najzimniejszy?
• Jak głębokie są oceany?
• Czy Antarktyda i Antarktyka to ten sam obszar?
• Które zwierzę oceaniczne ma najgęstsze futro, a które
największy mózg spośród wszystkich żyjących na Ziemi?
• Dlaczego pingwinom nie marzną nogi?

tells tales

DELFIN BUTLONOSY

O tajemnicach oceanów, najnowszych odkryciach
i ciekawostkach z życia różnych, niekiedy
dziwnych zwierząt morskich opowiada oceanolog –
dr Radosław Żbikowski.

Zamówienia faksem:

www.multicobooks.pl
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Radosław Żbikowski

Ponad 70% naszej planety zajmują morza i oceany, może
więc, jak pisze autor, nie powinniśmy jej nazywać Ziemią,
tylko Oceanią? Zwłaszcza że oceany, które wydają się nam
dość odległe, są niezwykle ważne dla klimatu, jaki panuje
na lądzie. Warto więc poznać je bliżej. Dowiedzieć się,
jak fascynujące są podwodne głębiny i jakie niesamowite
rośliny i zwierzęta tam żyją.

Radosław Żbikowski opowiada

NAD WODĄ

NIMBLE AND
CLEVER

Age 8+
More than 70% of our planet is covered by seas
and oceans, so perhaps, as the author of this book
suggests, we shouldn’t call it Earth but Oceania?
Especially since the oceans, which to us appear
rather distant, are extremely important for the
climate on our land. It is therefore worth to get to
know them a bit better. Find out how fascinating
the underwater depths are and how amazing are
the plants and animals that live there. Discover
secrets of oceans, the most recent discoveries
and interesting facts from the lives of sometimes
strange marine animals told by an oceanologist
- Dr Radosław Żbikowski. These unusual tales
are illustrated with numerous photographs,
acquainting us with the secret life of the oceans.
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Dr Radosław Żbikowski od wielu lat zajmuje się
zagadnieniami z zakresu nauk o Ziemi. Fascynuje
go zwłaszcza środowisko mórz i oceanów. Odbył
wiele rejsów badawczych, w czasie których zasmakował życia prawdziwego wilka morskiego.
Jest autorem licznych publikacji. Wyznaje zasadę, że nauka nie powinna być wiedzą tajemną,
zrozumiałą jedynie dla wąskiej grupy specjalistów. Z tego względu w pracy dydaktycznej stara się przekazywać treści naukowe w sposób jak
najbardziej przystępny dla każdego.
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w tej książce rasy popularne, ale i takie, o których mało kto
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Dr Andrzej Kruszewicz – dyrektor warszawskiego ZOO, niezrównany gawędziarz i propagator wiedzy przyrodniczej. Autor wielu
książek i artykułów, częsty gość programów
radiowych i telewizyjnych. Twórca Ptasiego
Azylu, lekarz weterynarz, badacz i hodowca.
Ze względu na pełnioną obecnie funkcję – zaprzyjaźniony ze wszystkimi zwierzętami.
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Poznaj ponad 50 najciekawszych ssaków świata: małpy,
słonie, antylopy, niedźwiedzie, zebry, żyrafy, bawoły,
lwy, renifery, orki i wiele, wiele innych. Autor – dyrektor
warszawskiego zoo – wyjawia sekrety z życia zwierząt
zamieszkujących gorące sawanny, wilgotne dżungle,
umiarkowane lasy i mroźne obszary Arktyki. Każda
z opowieści poświęcona jest innemu gatunkowi, którego
życiu warto się przypatrzeć, by poznać, gdzie mieszka,
co je i jak dba o potomstwo.

www.lasksiazek.pl

9 788377 633786

Księgarnia internetowa:

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

Cena: 39 zł
ISBN 978-83-7763-368-7

Zamówienia faksem:

To appear soon:

A BOOK FOR
THE WHOLE FAMILY

22 564 08 03
9 788377 633687

Cena: 39 zł

erISBN 978-83-7763-322-9

cemb

Księgarnia internetowa
LAS KSIĄŻEK

A BOOK FOR THE
WHOLE FAMILY

www.lasksiazek.pl

De

Księgarnia internetowa:

Zamówienia faksem:

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

A BOOK FOR
THE WHOLE FAMILY

22 564 08 03
9 788377 633229

Wojciech Gil

Radosław Żbikowski
NIEPYLAK
APOLLO

Radosław
Żbikowski
odseasons
wielu latof
zajmuje
się
Try observingDrnature
during
various
the year
Try observing
natureo Ziemi.
duringFascynuje
various seasons of the year
z zakresu
and discoverzagadnieniami
the „naturalist
spirit”nauk
in you!
and discover
themórz
„naturalist
spirit”
go zwłaszcza
środowisko
i oceanów.
Odbyłin you!

MIKOŁAJEK
NADMORSKI

28 years has enjoyed a participation of
28 years has enjoyed a participation of
almost 1,5 million students. She has been
almost 1,5 million students. She has been
promoting nature and forest knowledge
promoting nature and forest knowledge
with great commitment and dedication and
with great commitment and dedication and
aims to stimulate the „naturalist spirit” in
aims to stimulate the „naturalist spirit” in
everybody, regardless of their age.
everybody, regardless of their age.

Zamówienia telefoniczne:

Cena: 39 zł

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

Zamówienia faksem:

9 788377 633939

22 564 08 00

ISBN 978-83-7763-258-1

Księgarnia internetowa
LAS KSIĄŻEK

www.lasksiazek.pl

Księgarnia internetowa:
Księgarnia internetowa
www.multicobooks.pl
LAS KSIĄŻEK

Zamówienia faksem:
Księgarnia internetowa:

22 564 08 03
www.multicobooks.pl
e-mail: biuro@multicobooks.pl
www.lasksiazek.pl
e-mail: biuro@multicobooks.pl

22 564 08 00

Cena: 39 zł

FULL
FULL
HAPPINESSHAPPINESS

Księgarnia internetowa
LAS KSIĄŻEK

22 564 08 03

Księgarnia internetowa:

Dece

Zamówienia faksem:

Księgarnia internetowa
Księgarnia internetowa:
www.multicobooks.pl
22 564 08 03
LAS KSIĄŻEK
www.multicobooks.pl
e-mail: biuro@multicobooks.pl
www.lasksiazek.pl
e-mail: biuro@multicobooks.pl

A BOOK FORA THE
BOOK FOR THE
WHOLE FAMILY
WHOLE FAMILY
www.lasksiazek.pl

9 788377 632581

Cena:
22 564 08
00 39 zł

Cena: 39 zł
erISBN 978-83-7763-322-9 er
mb ISBN 978-83-7763-322-9
Dece

mb

ISBN 978-83-7763-258-1

Zamówienia faksem:

9 788377 632581

YEW

Zamówienia telefoniczne:
August
Zamówienia telefoniczne:
August

Zamówienia telefoniczne:

Cena:
22 564 08
00 39 zł

PLAY BALL!!!
PLAY BALL!!!

YEW

Sięgnij też po inne tytuły z serii:

A BOOK FOR
THE WHOLE FAMILY

22 564 08 03

Zamówienia telefoniczne:

MEDUZA
BECZKOWA

SPINDLE
SPINDLE
Sięgnij też
po inne tytuły z serii:

Zamówienia faksem:

22 564 08 03

9 788377 633229

9 788377 633229

A BOOK FOR
A BOOK FOR
THE WHOLE
THEFAMILY
WHOLE FAMILY

A BOOK FOR
THE WHOLE FAMILY

22 564 08 03
9 788377 633939

Jerzy Rafalski
tells tales
ABOUT STARS

Wojciech Gil
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Age 6+
Discover more than 50 of the world’s most
interesting mammals: pandas, monkeys,
elephants, antelopes, bears, zebras, buffalos,
lions, reindeer, killer whales and many others.
The author - director of the Warsaw Zoo - reveals
secrets from the lives of animals inhabiting hot
savannahs, humid jungles, temperate forests
and frosty areas of the Arctic. Each of the stories is
dedicated to a different species worth taking
a closer look at and learning how it lives, what it
eats and how it takes care of its young. A large
portrait of the animals depicts all its traits. The
area that it inhabits is marked on a map of the
world. The book is illustrated with numerous
brilliant photographs. The tales of Andrzej
Kruszewicz, presenting a world of fascinating
nature, are a book for the entire family.

Andrzej Kruszewicz

W jaki sposób rozmawiają ze sobą słonie?
Czy wszystkie pandy są biało-czarne?
Dlaczego koala ciągle by spał?
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Andrzej Kruszewicz opowiada
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Przekonaj się!
Przekonaj się!
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Marcin Jan Gorazdowski opowiada o psach nie tylko dzieciom,
ale całej rodzinie. Radzi, jakiego psa dla siebie wybrać i jak
ale całej rodzinie. Radzi, jakiego psa dla siebie wybrać i jak
się do tego zabrać, opowiada intrygujące historie związane
się do tego zabrać, opowiada intrygujące historie związane
z powstawaniem różnych ras, wady, zalety, upodobania
z powstawaniem różnych ras, wady, zalety, upodobania
i wymagania tych wypróbowanych przyjaciół ludzi. Znajdziesz
i wymagania tych wypróbowanych przyjaciół ludzi. Znajdziesz
w tej książce rasy popularne, ale i takie, o których mało kto
w tej książce rasy popularne, ale i takie, o których mało kto
słyszał, a wszystkie warte poznania. Dowiesz się, który pies nie
słyszał, a wszystkie warte poznania. Dowiesz się, który pies nie
umie pływać, który lubi sam zwiedzać świat, i innych rzeczy,
umie pływać, który lubi sam zwiedzać świat, i innych rzeczy,
których nie usłyszysz od właścicieli psów. Możesz dowiedzieć się
których nie usłyszysz od właścicieli psów. Możesz dowiedzieć się
czegoś nowego nawet o własnym psie!
czegoś nowego nawet o własnym psie!
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Która rasa ma własny pomnik?
DELFIN BUTLONOSY
Marcin Jan Gorazdowski opowiada o psach nie tylko dzieciom,

Marcin Jan Gorazdowski
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what flowers in May, when fox cubs are born and when
what flowers in May, when fox cubs are born and when
frogs mate, how early in the spring birds return from their
frogs mate, how early in the spring birds return from their
winter migration, what animals do in the winter, what are
winter migration, what animals do in the winter, what are
the weather records in various months.
the weather records in various months.
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Falencka-Jabłońska

Który pies polował na lwy?
Który pies polował na lwy?
Kto szuka trufli, ale ich nie je?
Kto szuka trufli, ale ich nie je?
Jaki pies jest symbolem Korony Brytyjskiej?
Jaki pies jest symbolem Korony Brytyjskiej?
Która rasa ma własny pomnik?
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during subsequent months, what blooms in March and
dr Radosław Żbikowski.
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Which mushrooms are safest to pick in the autumn?
Which mushrooms are safest to pick in the autumn?
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tells tales

W książce tej znajdziesz informacje na wiele intrygujących
pytań:
• How
Którydoes
oceannature
jest najcieplejszy,
a który
change with
the najzimniejszy?
seasons?
How does nature change with the seasons?
• What
Jak głębokie
są weather
oceany?
are the
records in our country?
What are
the sam
weather
records in our country?
• When
Czy Antarktyda
i Antarktyka
to ten
obszar?
do red deer
shed their
antlers?
When donajgęstsze
red deer futro,
shed atheir
• Które zwierzę oceaniczne
któreantlers?
Which birds migrate to ma
our country for
the winter?
Whichwszystkich
birds migrate
to na
ourZiemi?
country for the winter?
największy mózg spośród
żyjących
What blooms on the forest floor in the spring?
blooms
on the forest floor in the spring?
• Dlaczego pingwinomWhat
nie marzną
nogi?

Małgorzata Falencka-Jabłońska
tells tales
Radosław Żbikowski opowiada

Wojciech Gil opowiada
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Ponad 70% naszej planety zajmują morza i oceany, może
więc, jak pisze autor, nie powinniśmy jej nazywać Ziemią,
tylko Oceanią? Zwłaszcza że oceany, które wydają się nam
dość odległe, są niezwykle ważne dla klimatu, jaki panuje
na lądzie. Warto więc poznać je bliżej. Dowiedzieć się,
jak fascynujące są podwodne głębiny i jakie niesamowite
rośliny i zwierzęta tam żyją.
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W jaki sposób rozmawiają ze sobą słonie?
Czy wszystkie pandy są biało-czarne?
Dlaczego koala ciągle by spał?
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Nad rzekami, jeziorami i morzem życie aż kipi. Mieszka
Nad rzekami, jeziorami i morzem życie aż kipi. Mieszka
tam mnóstwo interesujących zwierząt: zwinna wydra, bóbr,
tam mnóstwo interesujących zwierząt: zwinna wydra, bóbr,
który wznosi imponujące budowle, niezdarna na lądzie foka,
który wznosi imponujące budowle, niezdarna na lądzie foka,
krzykliwe mewy, niezwykle kolorowy zimorodek, żaby dające
krzykliwe mewy, niezwykle kolorowy zimorodek, żaby dające
wspaniałe koncerty, zastygające nad taflą wody barwne ważki
wspaniałe koncerty, zastygające nad taflą wody barwne ważki
i wiele, wiele innych stworzeń.
i wiele, wiele innych stworzeń.

Księgarnia internetowa:

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

Poznaj ponad 50 najciekawszych ssaków świata: małpy,
słonie, antylopy, niedźwiedzie, zebry, żyrafy, bawoły,
lwy, renifery, orki i wiele, wiele innych. Autor – dyrektor
warszawskiego zoo – wyjawia sekrety z życia zwierząt
zamieszkujących gorące sawanny, wilgotne dżungle,
umiarkowane lasy i mroźne obszary Arktyki. Każda
z opowieści poświęcona jest innemu gatunkowi, którego
życiu warto się przypatrzeć, by poznać, gdzie mieszka,
co je i jak dba o potomstwo.

Bogato ilustrowane gawędy Andrzeja Kruszewicza,
przedstawiające świat fascynującej przyrody, to
książka dla całej rodziny.

LUBI PĘDY
BAMBUSA

Dr Andrzej Kruszewicz – dyrektor warszawskiego ZOO, niezrównany gawędziarz i propagator wiedzy przyrodniczej. Autor wielu
książek i artykułów, częsty gość programów
radiowych i telewizyjnych. Twórca Ptasiego
Azylu, lekarz weterynarz, badacz i hodowca.
Ze względu na pełnioną obecnie funkcję – zaprzyjaźniony ze wszystkimi zwierzętami.

MA BIAŁO-CZARNE
FUTRO

Zamówienia telefoniczne:
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Cena: 39 zł
ISBN 978-83-7763-368-7

Księgarnia internetowa
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Zamówienia faksem:

22 564 08 03
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SPECIFICATION
23 x 26 cm
120 pp
hardback
ISBN 978-83-7763-393-9
PLN 39

A BOOK FOR
THE WHOLE FAMILY
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Michał Brodacki
tells tales
ABOUT ANIMALS BY
THE WATER
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EXCELLENT
SWIMMER
THE BOOK FOR
THE ENTIRE FAMILY

Cena: 39 zł
ISBN 978-83-7763-378-6

Zamówienia faksem:

22 564 08 03
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9 788377 633786

Małgorzata
Falencka-Jabłońska
tells tales

Marcin Jan Gorazdowski opowiada o psach nie tylko dzieciom,
ale całej rodzinie. Radzi, jakiego psa dla siebie wybrać i jak
się do tego zabrać, opowiada intrygujące historie związane
z powstawaniem różnych ras, wady, zalety, upodobania
i wymagania tych wypróbowanych przyjaciół ludzi. Znajdziesz
w tej książce rasy popularne, ale i takie, o których mało kto
słyszał, a wszystkie warte poznania. Dowiesz się, który pies nie
umie pływać, który lubi sam zwiedzać świat, i innych rzeczy,
których nie usłyszysz od właścicieli psów. Możesz dowiedzieć się
czegoś nowego nawet o własnym psie!

ABOUT NATURE

łac. Rosalia alpina
Długość: 30–40 mm
Zamieszkuje: górskie lasy bukowe,
starodrzewy
Występuje: od czerwca do września
Czy naprawdę znasz psy, które tak często widujesz?
Przekonaj się!

ABOUT NATURE
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Zamówienia telefoniczne:
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Cena: 39 zł

22 564 08 00

ISBN 978-83-7763-258-1

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

www.lasksiazek.pl

9 788377 632581
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Księgarnia internetowa:

A BOOK FOR THE
WHOLE FAMILY

22 564 08 03

Zamówienia faksem:

9 788377 633229
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OPOWIADA O
SĄG DREWNA ZASZCZYCIŁA
SWOJĄ OBECNOŚCIĄ NADOBNICA..

FULL
HAPPINESS

Nadobnica alpejska występuje
głównie w środkowej i południowej Europie, najczęściej
w starych górskich lasach bukowych. Troficznie jest związana
z bukiem, toteż w Polsce najlepsze warunki rozwoju znajduje
w Bieszczadach i Beskidzie
Niskim, ale spotykano ją także

-

Nadobnica alpejska jest w Polsce bardzo rzadka i objęta
ochroną prawną. Wielka uroda
czyni ją wymarzonym celem kolekcjonerów, ale służby ochrony przyrody, w tym strażnicy
leśni, dbają o to, by chrząszcze

CZUŁKI DŁUŻSZE
OD CIAŁA

POKRYWY
MATOWE

Samica składa jaja w szczelinie
kory i drewna buka. Larwy żerują w drewnie 2–4 lata, a po
przeobrażeniu dorosłe chrząszcze wygryzają się na zewnątrz
sporymi owalnymi otworami.
Podczas słonecznego lata można spotkać kilka, a nawet kilkadziesiąt żwawo biegających
osobników, np. na składach
drewna przygotowanego do wywozu.

PŁOCHLIWA PIĘKNOŚĆ –
NADOBNICA ALPEJSKA.

Artur Sawicki

EUROPEAN
RHINOCEROS
BEETLE

PUSS MOTH

Zamówienia telefoniczne:

22 564 08 00

ISBN 978-83-7763-300-7

ISBN 978-83-7763-378-6

Księgarnia internetowa
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SOME FACTS ABOUT THE BIG GUY
Trudno o inne zwierzę, które budziłoby w ludziach tak zróżnicowane
emocje, jak niedźwiedź brunatny. Jest to największy środkowoeuropejski
drapieżnik; na wschodzie przerasta go tylko niedźwiedź polarny. Dawniej
górale bali się go tak bardzo, że nie wypowiadali jego nazwy. Mówili o nim
ON. Niemal jak o bogu. Byleby nie wymienić jego imienia i nie „wywoływać
wilka z lasu”. A jednocześnie w miastach dzieci dostawały prezenty
w postaci pluszowych misiów i wychowywały się na bajkach o Uszatku,
Puchatku i innych jowialnych łakomczuszkach. Stąd nieporozumienia
i konflikty, których ofiarami są niedźwiedzie. Ich przyszły los jest w rękach
każdego z nas, a zwłaszcza tych, którzy odwiedzają góry.
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DOSKONAŁY
SŁUCH

BRUNATNA
BARWA
SIERŚCI

JAŚNIEJSZA ZIMĄ

Smutny los „misia”

STÓW
A TURY ą od
MIN DL
zależ
REGULA ch niedźwiedziestrzegania

cych
iki
prz
Losy dz turystów i w obowiązują to
ści
nó
mądro h regulami ku. Te zasady bienic
o gatun szlaków, za i,
przez
ze
ach teg
iec
w ostoj schodzenie zystkich śm t i nie
ws
zą
nie
sobą
zwier
m.in.
ranie ze dokarmianie .
nie
nie ich
płosze

PERFEKCYJNY
WĘCH
BARDZO
SILNE ŁAPY

Z PAZURAMI O DŁUGOŚCI
DO 7 CM, UMOŻLIWIAJĄCE
ŁATWE WCHODZENIE NA
DRZEWA

Przed kilkoma laty turyści na górskim szlaku ukamienowali młodego niedźwiedzia. Najpierw dokarmiali go kanapkami, a gdy stał się namolny to go
zabili, ze strachu. Los tego niedźwiadka to skrócona
historia życia wielu przedstawicieli tego gatunku.
Gdy miś pojawia się przy szlaku jest fotografowany,
częstowany kanapkami i cukierkami, a gdy zaczyna
turystów zaczepiać, jest usypiany i wywożony w odludne miejsce. Jeżeli wróci do swojej pierwotnej ostoi
i znów zacznie straszyć turystów, to trafia do ZOO
lub jest zabijany. Pozostało nam w Polsce zaledwie
około setki niedźwiedzi plus około 50 w ogrodach
zoologicznych, gdzie celowo nie są rozmnażane i za
kilkanaście lat wymrą.

SPECIFICATION
23 x 26 cm
120 pp
hardback
ISBN 978-83-7763-254-3
PLN 39

NIMBLE AND
CLEVER

MŁODY CHRZĄSZCZ WYDOSTAJE SIĘ Z DREWNA.

nie były wyłapywane. Leśnicy
od dawna tworzą dla nadobnicy
rezerwaty lub pozyskują drewno w takim okresie, aby nie zaszkodzić jej populacji. Pozostawiają też dużo starych buków
z obumierającymi konarami.

Artur Sawicki
tells tales
ABOUT INSECTS

Andrzej Kruszewicz
tells tales
ABOUT BIRDS

Age 7+
This book presents unusual creatures – insects.
Those most common, such as the ladybird
or bumblebee and those quite rare, such as
the praying mantis. Each of them exhibits
surprising behaviour, an uncommon diet and
unique colouration. Their development is also
an interesting process. Furthermore although
small, insects are the most numerous group
of animals and are of incredible importance
to nature. All descriptions are illustrated with
professional photographs.

Age 5+
The director of the Warsaw Zoological Gardens,
known for his sense of humour, ease of
storytelling and vast ornithological knowledge,
tells tales about birds that he knows very
well, as he has been taking care of them for
many years. Birds accompany the author in
his everyday life. For this reason the stories
about them bring out extraordinary emotions
in readers. Colourful tales about the avian way
of life are completed with carefully chosen
illustrations.
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„Andrzej Kruszewicz tells tales about birds” is
a wonderful book for the entire family, an original tale
illustrated with images captured by the best nature
photographers. It includes profiles of the most important
bird species in Poland and colorful stories about their life
and habits. Andrzej Kruszewicz, like no other, can tell
tales about birds. His stories about the patients of the
Bird Asylum in Warsaw have a way of touching readers
very deeply.

The most important bird species of Poland •
fascinating stories • superb photographs •
funny illustrations

M

Małgorzata
Falencka-Jabłońska

tells tales

BLUE CAP

Andrzej Kruszewicz, DVM, PhD - the director
of the Warsaw Zoological Gardens, an unparalleled storyteller and promoter of knowledge about nature, with particular focus on
bird topics. An author of many books and
articles, a frequent guest of radio and television shows. The creator of the Bird Asylum,
where he acts as a doctor to his winged patients, as well as their researcher and breeder. Due to his current position - a friend to
all animals.
Book recommended by:

WHITE
CHEEKS

Partners:

YELLOW
BELLY

Media patrons:

Zamówienia telefoniczne:

22 564 08 00

Cena: 39 zł
ISBN 978-83-7073-811-2

THE BOOK FOR
THE ENTIRE FAMILY

Który pies polował na lwy?
Kto szuka trufli, ale ich nie je?

Andrzej Kruszewicz

Why does the stork raise its leg?
How long is a woodpecker’s tongue?
Can a crow sing?

EXCELLENT
SWIMMER

M

How does nature change with the seasons?
What are the weather records in our country?

Zamówienia faksem:

6

BROWN
BEAR

Andrzej Kruszewicz tells tales

Cena: 39 zł

Michał Brodacki jest z zamiłowania przyrodnikiem, a z zawodu autorem, tłumaczem i redaktorem książek edukacyjnych i popularnonaukowych.
Po ukończeniu studiów na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego uczestniczył w poszukiwaniach skamieniałości dinozaurów na Śląsku,
pomagał w reintrodukcji susła moręgowanego
na Opolszczyźnie, tropił cykady na Ponidziu, brał
udział w badaniach ważek, pomagał chronić murawy kserotermiczne nad Odrą i Nidą. Wędruje po
Polsce, podpatrując przyrodę i dokumentując występowanie rzadkich zwierząt oraz roślin.

tells tales

NAD WODĄ

22 564 08 00

SPECIFICATION
ABOUT ANIMALS
BY THE
23 x 26
cmWATER
120 pp
hardback
ISBN 978-83-7763-300-7
PLN 39
Michał Brodacki opowiada

ABOUT

Autor – miłośnik i znawca naszej przyrody – zaprasza na
fascynującą wyprawę, w której dzieci i ich rodzice poznają wiele
sekretów zwierząt żyjących w wodzie i nad wodą.
Dzięki tym opowieściom, bogato ilustrowanym pięknymi
zdjęciami, dowiesz się między innymi:
• Czy foka ma ogon?
• Który ssak produkuje jad?
• Dlaczego kormoran rozkłada skrzydła?
• Które ptaki wszczynają między sobą bójki?
• Czy karp jest naszą rodzimą rybą?
• Jak oddycha pływak żółtobrzeżek?

INSECTS

O OWADACH

Zamówienia telefoniczne:

Michał Brodacki

tells tales

Nad rzekami, jeziorami i morzem życie aż kipi. Mieszka
tam mnóstwo interesujących zwierząt: zwinna wydra, bóbr,
który wznosi imponujące budowle, niezdarna na lądzie foka,
krzykliwe mewy, niezwykle kolorowy zimorodek, żaby dające
wspaniałe koncerty, zastygające nad taflą wody barwne ważki
i wiele, wiele innych stworzeń.

Artur Sawicki opowiada

a co dzień

w Pieninach, Górach Świętokrzyskich i na Roztoczu. Owady doskonałe (imagines) tego
gatunku pojawiają się w lipcu
i sierpniu. Są aktywne w dzień,
zwłaszcza słoneczny. Można je
wtedy zaobserwować na leżących kłodach, stosach szczap
i wałków bukowych.

A symbol of nature facing extinction

Bukowa
kolebka

ch
ą grupą
Prócz
erzęta
omitymi

Age 5+
The director of the Warsaw Zoological Gardens,
known for his sense of humour, ease of
storytelling and vast knowledge, presents 25
species of European fauna. His tales about roe
deer, rabbits or brown bears appeal to readers
with their effortless style, unending doses of
funny associations and surprisingly compiled
facts. Bird enthusiasts will enjoy a special
supplement - a „bird clock” - deciphering
which species sing at a given time of day.
Richly illustrated tales of Andrzej Kruszewicz
offer a pleasant way for children, parents and
grandparents to spend time with the entire
family.

ŁAPY PODBITE
NAGĄ, TWARDĄ
SKÓRĄ

Żołędziowa gaduła

NIEDŹWIEDZIE BRUNATNE
LUBIĄ WODĘ. CHĘTNIE
W NIEJ PRZEBYWAJĄ
PODCZAS UPAŁÓW,
A NAWET ŁOWIĄ RYBY
W GÓRSKICH POTOKACH

A highlander from beech forests

Spotkanie tego chrząszcza niezwykłej urody zawsze jest dla
obserwatora wyjątkowym przeżyciem. Owad ten ma skryty
tryb życia; spędza znaczną część dnia bez ruchu na pniach
buka. Jego ubarwienie stanowi doskonały kamuflaż, nawet
przed wprawnym okiem obserwatora. Zastygając na korze,
stara się upodobnić do jej powierzchni pokrytej porostami,
a jeśli zostanie zauważona, szybko ucieka i chowa się
w jakimś zakamarku lub po prostu odlatuje. Uroku dodają
jej pręgowane czułki dłuższe od ciała.

DŁUGIE
ODNÓŻA

wykła,
dronka
y

icz

ROSALIA
LONGICORN
A BOOK FOR
THE WHOLE FAMILY

22 564 08 03

BROWN BEAR

Ursus arctos
Wysokość stojącego
osobnika 120-160 cm
Masa ciała 200-600 kg
Długość życia 20-30 (40) lat

tells tales

AN ENDANGERED BEAUTY

Cena: 39 zł

erISBN 978-83-7763-322-9
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Księgarnia internetowa
LAS KSIĄŻEK

Zamówienia faksem:
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Marcin Jan Gorazdowski

PLAY BALL!!!

YEW

SPINDLE
Sięgnij też po inne tytuły z serii:

Zamówienia telefoniczne:

22 564 08 00

Marcin Jan Gorazdowski
opowiada

Małgorzata Falencka-Jabłońska
tells tales

Który pies polował na lwy?
Kto szuka trufli, ale ich nie je?
Jaki pies jest symbolem Korony Brytyjskiej?
Która rasa ma własny pomnik?

Rosalia longicorn
Marcin Jan Gorazdowski – absolwent Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW-AR), dziennikarz, fotograf przyrody, od wielu lat działa na rzecz kształtowania właściwych relacji między ludźmi i zwierzętami. Jest
autorem kilkunastu książek poświęconych zwierzętom
trzymanym w domu oraz tysięcy doskonałych zdjęć. Odwiedza wystawy psów nie tylko jako widz, ale także jako
wystawca, właściciel i znawca tych zwierząt. Tutaj dzieli
się z czytelnikami nie tylko swą rozległą wiedzą, ale i zabawnymi anegdotami z dziejów ras i z własnego życia.

Age 6+
It is a fascinating journey to the world of
animals associated with water. Numerous
interesting species inhabit areas by the rivers,
lakes and sea, whose lives are worth taking
a closer look at. The author invites readers on
an excursion, where children and their parents
will discover many secrets of the lives of water
animals and those inhabiting close by. Each of
the book’s 55 tales is dedicated to a different
animal. Thanks to the richly illustrated with
beautiful photographs stories we will be
able to find out: Does a seal have a tail?,
Which mammal produces venom?, Why does
a cormorant spread its wings?, Which birds
start arguments between each other? Is the
carp our local fish? How does the great diving
beetle breathe?

Andrzej Kruszewicz
tells tales
ABOUT ANIMALS

Księgarnia internetowa
LAS KSIĄŻEK

www.lasksiazek.pl

Marcin Jan Gorazdowski

Księgarnia internetowa:

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

Zamówienia faksem:

22 564 08 03
9 788370 738112

A BOOK FOR
THE WHOLE FAMILY

SPECIFICATION
23 x 26 cm
120 pp
hardback
ISBN 978-83-7073-811-2
PLN 39

Jerzy Rafalski
tells tales
ABOUT PLANETS
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Małgorzata Falencka
-Jabłońska tells tales
ABOUT NATURE
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PLUTO AND GREATGRANDFATHER'S TALES

długości i ma twarde,
kanciaste łuski?

i

Wojciech Gil
tells tales

ABOUT

THE FOREST
HERMIT
BEETLE
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ROARING
STAG
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Zamówienia telefoniczne:

22 564 08 00

Cena: 39 zł
ISBN 978-83-7763-305-2

Zamówienia faksem:

22 564 08 03
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Marcin Jan Gorazdowski

SPECIFICATION
23 x 26 cm
120 pp
hardback
ISBN 978-83-7763-305-2
PLN 39

9 788377 633786

Thanks to this attractively illustrated book you will
become acquainted with nature’s rhythm of life
throughout the year. You will find out how nature changes
during subsequent months, what blooms in March and
what flowers in May, when fox cubs are born and when
frogs mate, how early in the spring birds return from their
winter migration, what animals do in the winter, what are
the weather records in various months.

BLUE CAP

Andrzej Kruszewicz, DVM, PhD - the director
of the Warsaw Zoological Gardens, an unparalleled storyteller and promoter of knowledge about nature, with particular focus on
bird topics. An author of many books and
articles, a frequent guest of radio and television shows. The creator of the Bird Asylum,
where he acts as a doctor to his winged patients, as well as their researcher and breeder. Due to his current position - a friend to
all animals.

22 564 08 03

Try observing nature during various seasons of the year
and discover the „naturalist spirit” in you!

WHITE
CHEEKS

Małgorzata Falencka-Jabłońska, PhD - an
assistant professor at the Department
of Forest Ecology of the Forest Research
Institute. An initiator of the Ecological
Knowledge Olympiad, which during its
28 years has enjoyed a participation of
almost 1,5 million students. She has been
promoting nature and forest knowledge
with great commitment and dedication and
aims to stimulate the „naturalist spirit” in
everybody, regardless of their age.

Partners:

YELLOW
BELLY

Małgorzata
Falencka-Jabłońska

Który pies polował na lwy?
Kto szuka trufli, ale ich nie je?
Jaki pies jest symbolem Korony Brytyjskiej?
Która rasa ma własny pomnik?

tells tales

Marcin Jan Gorazdowski opowiada o psach nie tylko dzieciom,
ale całej rodzinie. Radzi, jakiego psa dla siebie wybrać i jak
się do tego zabrać, opowiada intrygujące historie związane
z powstawaniem różnych ras, wady, zalety, upodobania
i wymagania tych wypróbowanych przyjaciół ludzi. Znajdziesz
w tej książce rasy popularne, ale i takie, o których mało kto
słyszał, a wszystkie warte poznania. Dowiesz się, który pies nie
umie pływać, który lubi sam zwiedzać świat, i innych rzeczy,
których nie usłyszysz od właścicieli psów. Możesz dowiedzieć się
czegoś nowego nawet o własnym psie!

ABOUT NATURE
Czy naprawdę znasz psy, które tak często widujesz?
Przekonaj się!
Marcin Jan Gorazdowski – absolwent Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW-AR), dziennikarz, fotograf przyrody, od wielu lat działa na rzecz kształtowania właściwych relacji między ludźmi i zwierzętami. Jest
autorem kilkunastu książek poświęconych zwierzętom
trzymanym w domu oraz tysięcy doskonałych zdjęć. Odwiedza wystawy psów nie tylko jako widz, ale także jako
wystawca, właściciel i znawca tych zwierząt. Tutaj dzieli
się z czytelnikami nie tylko swą rozległą wiedzą, ale i zabawnymi anegdotami z dziejów ras i z własnego życia.
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Lamberta, rosnąca
w Ameryce Północnej.
Jej szyszki mogą
osiągać 60 cm długości
i ciężar 2 kg!
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Good to know
Cis pospolity jest
przykładem drzewa iglastego
nie wytwarzającego szyszek.
Jego nasiona okryte są
miękkimi, czerwonymi
osnówkami.

NASIONA
CISA OKRYTE
CZERWONĄ
OSNÓWKĄ

Wojciech Gil tells tales
ABOUT THE FOREST

Fir - the largest
cones
Spośród 50 znanych gatunków
jodeł, w Polsce rośnie tylko
jeden, jodła pospolita. Jej
szyszki mają długość 15 cm.
Większe szyszki można spotkać tylko u jodły kaukaskiej
(do 25 cm) i szlachetnej (do
30 cm).

Spruce - large
cones
Świerk pospolity jest jedynym
krajowym przedstawicielem
rodzaju, liczącego blisko 40
gatunków. Jego szyszki również
należą do największych spośród świerków – mają około 15
cm długości.
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SZYSZKA JODŁY STERCZY
DO GÓRY

Various pine
cones
Pod względem różnorodności
szyszek zdecydowanie królują
sosny, także dlatego, że na półkuli północnej występuje ich
prawie 80 gatunków. Nasza
sosna zwyczajna ma szyszki
nieduże, do 7 cm długości. Ale
już wspomniana sosna Jeffreya
wytwarza szyszki o długości
30 cm, a sosna himalajska ma
szyszki 25-centymetrowe.
DOJRZAŁA SZYSZKA SOSNY

MŁODA SZYSZKA SOSNY

Age 7+
A forester by education and passion tells tales
about his favorite spot on Earth: the forest.
Richly illustrated stories, full of knowledge and
respect for nature show the fascinating life of
the wilderness and the role of foresters
in maintaining and preserving the forest’s
resources. A book for children, parents and
grandparents.

Marcin Jan Gorazdowski
tells tales
ABOUT DOGS
Age 7+
The author tells stories about dogs not just
for children, but for the entire family. He offers
advice about which dog to choose and how to
start, as well as delivers intriguing tales about
the creation of various breeds. He describes
their positive and negative points, preferences
and requirements. You will find out things you
won’t hear from dog owners. Do you really
know the dogs you so often see? Find out!
The book covers popular breeds, as well as
those that few have heard of.

Który pies polował na lwy?
Kto szuka trufli, ale ich nie je?
Jaki pies jest symbolem Korony Brytyjskiej?
Która rasa ma własny pomnik?

Marcin Jan Gorazdowski
tells tales

Marcin Jan Gorazdowski
opowiada

ATER

Wojciech Gil opowiada

IMALS

The most important bird species of Poland •
fascinating stories • superb photographs •
funny illustrations

Zamówienia faksem:

How does nature change with the seasons?
What are the weather records in our country?
When do red deer shed their antlers?
Which birds migrate to our country for the winter?
What blooms on the forest floor in the spring?
Which mushrooms are safest to pick in the autumn?
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EXCELLENT
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THE BOOK FOR
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Andrzej Kruszewicz

Why does the stork raise its leg?
How long is a woodpecker’s tongue?
Can a crow sing?
„Andrzej Kruszewicz tells tales about birds” is
a wonderful book for the entire family, an original tale
illustrated with images captured by the best nature
photographers. It includes profiles of the most important
bird species in Poland and colorful stories about their life
and habits. Andrzej Kruszewicz, like no other, can tell
tales about birds. His stories about the patients of the
Bird Asylum in Warsaw have a way of touching readers
very deeply.

22 564 08 00

pod względem wielkości

Same nasiona drzew i krzewów
iglastych są niewielkie, średnicy
kilku lub najwyżej kilkunastu milimetrów, często ze skrzydełkami
lotnymi. Wyjątkiem są duże nasiona niektórych sosen, na przykład
rosnącej w Tatrach sosny limby
lub śródziemnomorskiej sosny
pinii.

22 564 08 03
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robiły na mnie zawsze
szyszki, które mogą

EUROPEAN
RHINOCEROS
BEETLE

PUSS MOTH
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Prawdziwym rekordzistą

Seeds hidden in
cones

Cena: 39 zł

Zamówienia faksem:

tells tales

ABOUT ANIMALS
BY THE WATER

Michał Brodacki jest z zamiłowania przyrodnikiem, a z zawodu autorem, tłumaczem i redaktorem książek edukacyjnych i popularnonaukowych.
Po ukończeniu studiów na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego uczestniczył w poszukiwaniach skamieniałości dinozaurów na Śląsku,
pomagał w reintrodukcji susła moręgowanego
na Opolszczyźnie, tropił cykady na Ponidziu, brał
udział w badaniach ważek, pomagał chronić murawy kserotermiczne nad Odrą i Nidą. Wędruje po
Polsce, podpatrując przyrodę i dokumentując występowanie rzadkich zwierząt oraz roślin.

ISBN 978-83-7763-300-7

www.lasksiazek.pl

Good to know
Good to know
Największe wrażenie

INSECTS

Małgorzata Falencka-Jabłońska
tells tales

SZYSZKA ŚWIERKA
OTWARTA
SZYSZKA SOSNY
Z WYSYPUJĄCYMI
SIĘ NASIONAMI

ABOUT

Autor – miłośnik i znawca naszej przyrody – zaprasza na
fascynującą wyprawę, w której dzieci i ich rodzice poznają wiele
sekretów zwierząt żyjących w wodzie i nad wodą.
Dzięki tym opowieściom, bogato ilustrowanym pięknymi
zdjęciami, dowiesz się między innymi:
• Czy foka ma ogon?
• Który ssak produkuje jad?
• Dlaczego kormoran rozkłada skrzydła?
• Które ptaki wszczynają między sobą bójki?
• Czy karp jest naszą rodzimą rybą?
• Jak oddycha pływak żółtobrzeżek?

NAD WODĄ

SZYSZKA JODŁY

SZYSZKA PINII

Z naukowego punktu widzenia szyszka jest organem zawierającym narządy rozrodcze roślin
nagonasiennych. W bardziej potocznym ujęciu
szyszka jest zawierającym nasiona zdrewniałym
owocostanem, powstałym z kwiatostanu żeńskiego. Zbudowana jest z osi i umieszczonych na niej
łusek nasiennych. Gdy nasiona dojrzeją, łuski
rozchylają się (mówimy wówczas, że szyszka się
otwiera) i uwalniają je. Niekiedy też szyszki rozsypują się na gałęziach lub rozpadają na ziemi.
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Michał Brodacki opowiada

A cone is a ligneous fruit
cluster
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Michał Brodacki

tells tales

Nad rzekami, jeziorami i morzem życie aż kipi. Mieszka
tam mnóstwo interesujących zwierząt: zwinna wydra, bóbr,
który wznosi imponujące budowle, niezdarna na lądzie foka,
krzykliwe mewy, niezwykle kolorowy zimorodek, żaby dające
wspaniałe koncerty, zastygające nad taflą wody barwne ważki
i wiele, wiele innych stworzeń.

O OWADACH

32

Artur Sawicki jest z wykształcenia leśnikiem, pracował jako redaktor naczelny dwutygodnika „Las
Polski”. Za swoją pasję dziennikarską w 2003
roku został wyróżniony pierwszą nagrodą w konkursie Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama
Loreta. Obecnie pracuje w Instytucie Badawczym
Leśnictwa. Jego pasją jest popularyzacja wiedzy
przyrodniczej. Zakochany w Bieszczadach, od ponad 20 lat bada chrząszcze z rodziny kózkowatych w Paśmie Otrytu. Drugą jego pasją jest fotografia przyrodnicza.

Media patrons:

Wielkość i kształt szyszek są
charakterystyczne dla poszczególnych gatunków. Najmniejsze
są kuliste szyszki cypryśników
lub śródziemnomorskiej sosny
pinii, znane jako orzeszki piniowe. kilku milimetrów. Małe
są także stożkowate szyszki
żywotników. W porównaniu
z nimi szyszki niektórych sosen
to prawdziwe giganty.

Widziałem już muzea przyrodnicze, w których
szyszki stanowiły całkiem okazałe i różnorodne
kolekcje. Nic w tym dziwnego, bo różnorodność ich
wyglądu, wielkości, a nawet barw jest ogromna.

„Artur Sawicki opowiada o owadach” to książka niezwykła,
tak jak niezwykłe są owady. I te najpospolitsze, jak biedronka
czy trzmiel, i zupełnie niepospolite, jak modliszka. Każdy
z nich ma zaskakujące zachowania, niecodzienną dietę
i niepowtarzalne ubarwienie. Przedziwny jest również ich
rozwój. A w dodatku, choć małe, owady są najliczniejszą grupą
zwierząt i mają wielkie znaczenie dla naszej przyrody. Prócz
nich autor prezentuje cztery najpospolitsze pająki, zwierzęta
często mylone z owadami. Wszystko ilustrowane znakomitymi
zdjęciami.

Book recommended by:

Spruce - large
cones

ALL CONES ARE
NOT EQUAL

Artur Sawicki

Bliskie spotkania z istotami prawie kosmicznymi
Bezwzględni drapieżcy i łagodni pracusie
Samotnicy i grupy rodzinne
Okazja do przyjrzenia się z bliska niedostrzeganym na co dzień

Artur Sawicki opowiada
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Age 5+
Thanks to this attractively illustrated book
you will become acquainted with nature’s
rhythm of life throughout the year. You will find
out how nature changes during subsequent
months, what blooms in March and what
flowers in May, when fox cubs are born and
when frogs mate, how early in the spring
birds return from their winter migration, what
animals do in the winter, what are the weather
records in various months.

Andrzej Kruszewicz tells tales

Age 8+
The author takes us on a fascinating journey
through the Solar System. Thanks to this book
you will get to know the history of our star. You
will find out how the planets that orbit the Sun
together with the Earth look like. Whether they
have seas and mountains, what temperature
they have, if they have their own moons. You
will also learn what the future holds for the
Solar System and mankind. Richly illustrated,
extremely interesting and easy to understand
facts from a seemingly difficult field that is
astronomy will interest everyone – from the
youngest to the oldest members of the family.

Marcin Jan Gorazdowski opowiada o psach nie tylko dzieciom,
ale całej rodzinie. Radzi, jakiego psa dla siebie wybrać i jak
się do tego zabrać, opowiada intrygujące historie związane
z powstawaniem różnych ras, wady, zalety, upodobania
i wymagania tych wypróbowanych przyjaciół ludzi. Znajdziesz
w tej książce rasy popularne, ale i takie, o których mało kto
słyszał, a wszystkie warte poznania. Dowiesz się, który pies nie
umie pływać, który lubi sam zwiedzać świat, i innych rzeczy,
których nie usłyszysz od właścicieli psów. Możesz dowiedzieć się
czegoś nowego nawet o własnym psie!

Czy naprawdę znasz psy, które tak często widujesz?
Przekonaj się!
Marcin Jan Gorazdowski – absolwent Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW-AR), dziennikarz, fotograf przyrody, od wielu lat działa na rzecz kształtowania właściwych relacji między ludźmi i zwierzętami. Jest
autorem kilkunastu książek poświęconych zwierzętom
trzymanym w domu oraz tysięcy doskonałych zdjęć. Odwiedza wystawy psów nie tylko jako widz, ale także jako
wystawca, właściciel i znawca tych zwierząt. Tutaj dzieli
się z czytelnikami nie tylko swą rozległą wiedzą, ale i zabawnymi anegdotami z dziejów ras i z własnego życia.

PLAY BALL!!!
FULL
HAPPINESS

Sięgnij też po inne tytuły z serii:

Zamówienia telefoniczne:

22 564 08 00

Cena: 39 zł
ISBN 978-83-7763-322-9

Księgarnia internetowa
LAS KSIĄŻEK

www.lasksiazek.pl

Księgarnia internetowa:

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

Zamówienia faksem:

22 564 08 03
9 788377 633229

A BOOK FOR
THE WHOLE FAMILY

SPECIFICATION
23 x 26 cm
120 pp
hardback
ISBN 978-83-7763-322-9
PLN 39

12 | M ULTI C O PUBLISHING HOUSE

Czas

8
na dinozaury

ujek, a dlaczego on jest taki gigantyczny,
a głowę ma taką małą? – zapytał Leon, gdy
staliśmy z zadartymi głowami pod rekonstrukcją szkieletu ogromnego, długoszyjego dinozaura roślinożernego. Nosi on trudną do wymówienia nazwą opistocelikaudia. A tak naprawdę to ma
dwie nazwy. Ba, może to nawet są dwa sklejone ze
sobą dinozaury.
Spór na ten temat naukowcy wiodą od chwili znalezienia pierwszych kości. Stało się to w roku 1965,
gdy polscy paleontolodzy prowadzili wykopaliska
na pustyni Gobi w Mongolii. Natrafili wtedy między
innymi na skamieniałości dinozaurów z grupy
zauropodów. To były gigantyczne zwierzęta roślinożerne, największe, jakie kiedykolwiek chodziły
po ziemskich lądach. Stąpały na czterech grubych
nogach, miały rozdęte brzuchy, wymachiwały potężnymi ogonami, a ich małe głowy znajdowały się
na końcu wyjątkowo długich szyj.
Polscy paleontolodzy znaleźli na Gobi szczątki
dużych, choć nie największych spośród znanych
zauropodów. Odkryli je w dwóch miejscach. W jednym odkopali czaszkę, w drugim – resztę szkieletu.
Na początku uznali, że to są kości różnych dinozaurów. Czaszkę opisali pod nazwą nemegtozaur,
a resztę szkieletu jako opistocelikaudia. Potem
jednak część badaczy doszła do wniosku, że obie
te części pochodzą od jednego gatunku dinozaura.
Ale nie wszyscy się z tym zgodzili. Tak czy owak
w Muzeum Ewolucji przygotowano rekonstrukcję
szkieletu opisocelikaudii z głową nemegtozaura.
I w pierwszej chwili, jak słusznie zauważył Leon,
odnosi się wrażenie, że jedno do drugiego nie pasuje. Cały szkielet ma przecież prawie 12 metrów długości. Żeby temu dorównać 6 dorosłych mężczyzn

Told by Wojciech Mikołuszko
Illustrated by Tomasz Samojlik

Told by Wojciech Mikołuszko
Illustrated by Tomasz Samojlik
wyprawy „na dinozaury”. Chodzi o czas. Bo Leon
miał oczywiście trochę racji. W dniu, w którym
zwiedzaliśmy Muzeum Ewolucji, był rok 2016. Tak
wynikało z przyjętego na całym świecie sposobu
liczenia lat. Wymyślili go chrześcijanie, przyjmując
za rok pierwszy datę narodzin założyciela swej
religii: Jezusa Chrystusa. Potem co prawda znaleziono w rachunkach pomyłkę i wyszło na jaw, że
Chrystus przyszedł na świat parę lat przed rokiem
pierwszym, ale nikt już nie chciał poprawiać
kalendarza. Przyjął się on na całym świecie – nie
tylko wśród chrześcijan, ale też wyznawców innych
religii i osób niewierzących.
Tyle że czas wcale nie zaczął się w roku pierwszym. Ani parę lat wcześniej. Jego historia jest
dużo dłuższa. Naukowcy sądzą, że czas zaczął się
jakieś 14 miliardów lat temu – gdy narodził się cały
Wszechświat. Dopiero później pojawiły się gwiazdy, planety i galaktyki. Około 4,5 miliarda lat temu
powstała Ziemia – planeta, na której mieszkamy.
4 miliardy lat temu narodziło się na niej życie. 600
milionów lat temu pojawiły się pierwsze zwierzęta.
400 mln lat temu niektóre z nich wyszły z wody na
ląd. Z nich, około 230 mln lat temu, rozwinęły się
dinozaury. Ludzie tacy jak my pojawili się zaś ledwie 200 tys. lat temu. Co i tak miało miejsce grubo
przed rokiem pierwszym. Dla Jacka czy Leona, którzy żyli dopiero po kilka lat, było to bardzo trudne
do wyobrażenia.
Na szczęście czekało nas jeszcze wiele wypraw
w przeszłość. Jacek i Leon dostali czas, by nauczyć
się sięgać myślą miliony lat wstecz. Jak się opanuje
tę umiejętność, jakżeż inaczej patrzy się na tę krótką chwilę, w której gościmy na Ziemi. Chce się ją
wtedy dobrze wykorzystać – choćby po to, by lepiej
zrozumieć i chronić ten nasz piękny świat.
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na dinozaury

Pękaty
długoszyjec

W

Term of publikation: autumn 2017

Age 6+
The family excursions of the author and his
children to places where genuine dinosaur
remains can be found, as well as those of other
prehistoric animals. Tales told by paleothologist
scientists acquaint children with the life these
extinct reptiles. Also plenty of information about
other animals from past eras, also those that
have survived till this day. All adventures with
hilarious illustrations.
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50 answers to extremely difficult
questions

Age 7+
Here is a book which will help you answer
50 incredibly difficult questions asked by
children that are curious about the world.
The author, a valued science journalist and at
the same time the father of the book’s main
characters, explains the complex problems in
an unusually colorful, hilarious and at the same
time simple way. Funny drawings will help the
child understand the essence of the problem.
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Dad, why are
cereal in milk drawn
to each other?

musiałoby się położyć jeden za drugim, a i tak
zostałoby jeszcze trochę miejsca. Na końcu zaś tego
długiego cielska przyczepiona jest czaszka długości
ledwie pół metra. Wydaje się nieprawdopodobne,
by jej małe szczęki i drobne zęby mogły przeżuć
ilość roślin wystarczającą do nakarmienia pękatego
brzuchu zwierzęcia i jego grubych nóg.
Tyle że takie dziwne proporcje miały wszystkie zauropody. Ich wielkie ciała potrzebowały ogromnych
ilości pożywienia – tym większych, że generalnie
roślinny pokarm jest trudny do strawienia. Dlatego
zwierzęta roślinożerne zazwyczaj polegają na pomocy bakterii, które zamieszkują ich żołądki i jelita. W zamian za ochronę oraz wyżywienie mikroby
tną roślinny pokarm na małe kawałeczki. Zwierzęta
starają się choć trochę ułatwić tę pracę bakteriom.
Zerwane rośliny bardzo dokładnie więc miażdżą
i żują przed połknięciem. Ale akurat zauropody
miały zbyt małe głowy, szczęki i zęby, by im się to
udawało. Mogły tylko ścinać i połykać pokarm. Do
ich brzucha trafiały zatem ogromne ilości nieprzeżutego jedzenia. Cała praca z siekaniem jego na
drobinki spadała na bakterie. Musiało im to zajmować o wiele więcej czasu niż krowim czy króliczym
mikrobom. Naukowcy szacują, że pokarm zalegał
w jelitach zauropodów nawet do dwóch tygodni!
A to oznacza, że bakterie, które w czasie pracy
produkują też gazy, wydzielały je w gigantycznych
ilościach. Tak więc brzuchy zauropodów nie dość,
że były zapełnione masą pokarmu, to zapewne
także licznymi bąblami gazów jelitowych.
- Bałbym się trafić do takiego brzucha – powiedział
Leon, słysząc tę historię. - A ty wujek chciałbyś być
w brzuchu, który by cię trawił 2 tygodnie?
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Where does rain
come from?

Wojtek Mikołuszko
Wojciech Mikołuszko, currently
a Knight Science Journalism Fellow
at Massachusetts Institute of
Technology in the United States,
is a freelance science journalist
from Poland. For the past ten years
he has published articles in leading
Polish newspapers and magazines
including „Gazeta Wyborcza”,
„National Geographic Poland” and
„Focus”. A popular blogger - he
established a science blog for kids
titled „A dlaczego?” („Why is it?”).

The

a warm
...rests in
place

eats
a cell

Daddy,
does a crab

gas bubb
les
into doug sink
enlarge its h and
volume

yeast...
dough with

rises,
yeast ns into
with
dough yeast it tur
bread
t
withou k-baked
a slac

red dot
a red
animal’s dot is pai test:
is put forehead andnted on the
in
the anim
animal front of a
red spo tries to scr mirror; if theal
atch off
t from
its
mirror
the
- it flun reflection in
the
ks the
test.

LET’S SEE
HOW YEAST
GROWS

you
ent,
perim r in
e ex wate gar
su
me
e th
epar put so t and
to pr ed to d yeas
ne
wl, ad
a bo

think?

and
sugar e
“eat” dioxid
t cells rbon
yeas uce ca
prod

Let’s give it the
red dot test

The Bon
orangu obo, chi
mp
bottlen tans, gorillas s,
killer whaose dolphi ,
magpie les, elep ns,
han
tested s and pigs: ts,
positiv
they
awaren e for self
ess

a sm
on all bu
a ye d
ast form
cell s

Y

6
na dinozaury

DAD, WHY IS IT?...

EA
“C ST
C
AN ONS EL
D UM LS
BU P D
DD TIO URIN
IN N” G
G

P

rawda, że one nie żyją? – Jacek z pewną obawą
wskazał na modele tiktaalików, czyli jednych
z pierwszych zwierząt czworonożnych, jakie
opuściły wody, by ruszyć na podbój lądów.
Rzeczywiście, wyglądały dość naturalnie. Ich
rybie cielska wystawały spod przezroczystej tafli,
która udawała powierzchnię wody. Dzięki temu, że
nauczyły się kiedyś chodzić i oddychać powietrzem
atmosferycznym, dały początek wszystkim lądowym kręgowcom, czyli zwierzętom z kręgosłupem
- w tym nam, ludziom.
W uznaniu dla ich zasług Muzeum Ewolucji
w Warszawie przygotowało wystawę „Kto im dał
nogi?”. Została ona umieszczona w niedużym
pomieszczeniu. Zajrzeliśmy tam podczas pierwszej
z wypraw „na dinozaury”. Wraz z Jackiem i jego
bratem ciotecznym Leonem chciałem po prostu
obejrzeć szkielety i modele wielkich pradawnych
gadów. Utknęliśmy jednak na dłużej przed tiktaalikami, które żyły miliony lat przed dinozaurami.
Jacek przez chwilę obawiał się, że te zwierzęta
ożyją i rozpełzną się po sali.
- To są tylko ich modele – uspokoiłem go. – Daleko stąd znaleziono ich szkielety i na tej podstawie
odtworzono, jak wyglądały.
- A kiedy one były na lądzie? Bo ja ich nie pamiętam – dopytywał się Jacuś.
- Nie możesz pamiętać. Żaden człowiek nie
może tego pamiętać. One żyły zanim powstali
ludzie, miliony lat temu.
- Chyba tysiące – Leoś włączył się do rozmowy,
by mnie poprawić.
- Nie, nie tysiące – upierałem się. - Miliony.
- Wujek – zaśmiał się Leon – skoro teraz jest
rok 2016, to znaczy, że mamy tylko dwa tysiące
szesnaście lat!
I tak po raz pierwszy zderzyłem się z problemem, jaki towarzyszył nam potem przez wszystkie
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DAD! IT’S NATURE TIME!

50 answers to even more strange
questions

15
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Told by Wojciech Mikołuszko
Illustrated by Tomasz Samojlik

Dad, explain this...

Age 7+
Simple answers to 50 new, incredibly difficult
questiions. Ida and Kacper, the main characters
of the first book titled „Dad, why is it?...” this
time ask „Dad, explain this...”. Answers to
childrens’ questions often require the solving of
the greatest mysteries of modern science.
Wojciech Mikołuszko has again undertaken this
difficult task, supported by Tomasz Samojlik
and his intelligent drawings.

Age 6+
Ida, Kacper and their younger brother Jacuś set
off on fantastic nature excursions together with
their dad. In the great outdoors they discover
the secrets of animals, plants and inanimate
nature.
Join the book’s author – journalist Wojciech
Mikołuszko – and his children on a journey
into the world of nature, to find out many
interesting facts.
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amount of salt in our organism - kidneys. They
are located deep in the abdomen, right behind the
lower part of our back. In shape they resemble very
large beans. Inside them blood is continuously
filtered. Kidneys pick up harmful chemical substances, which we later get rid of with water in the
form of urine when we go to the loo. We get rid of
salt the same way. Of course it has to be dissolved
in large amounts of water. So when we drink salt
water, our kidneys will get rid of the additional
amount of salt, but at the same time, together
with the urine, they will remove more water than
what we drank. So the more salt water we drink,
the more water our body will get rid of and we will
be even more thirsty. If we should continue this
dangerous experiment for a longer period of time,
we would finally damage our kidneys.
Some species of sea animals don’t have such
problems. They drink salt water and nothing bad
happens. Seals or whales produce urine with very
great amount of salt, thanks to which they don’t
lose so much water as we do. Sea birds, apart from
kidneys, also have „additional desalting devices”,
called salt glands. They are located right next to
the bill and through them that bird gets rid of the
excess salt.
It would be lovely if we also had such glands!
In the summer we would move by the ocean like
the Indians and we really could bathe all day and
drink salt water. A fabulous dream indeed...
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You know, dad”, Kacper began. „Yesterday in
school we had a lesson about Indians and the
teacher said that they lived in the woods in the
winter and moved by the sea in the summer. And
she asked why do we think they did that and my
friend said that it is hot during the summer and
the Indians felt more comfortable near the water,
because they could bathe everyday and had lots of
water to drink.”
„Water. TO. DRINK?!” I was surprised.
„Yes, that’s what he said.”
„And what did your teacher say to that?”
„She said that they moved by the sea to catch fish
and not to bathe or drink water. She also said that
you can’t drink salt water.”
„You can’t”, I agreed.
„And she even said why. But I forgot. Dad, can you
tell me why we can’t drink salt water?”
The shortest answer is that we can’t drink salt
water because afterwards we want to drink even
more. The more salt water we drink, the more
thirsty we are. And I’m not saying that we don’t
need salt. It’s the opposite: we can’t live without
salt. Salt can be found in all the fluids of our organism - inside cells, in our blood, in our sweat and
in our tears. Bad things happen when we have too
little of it, as well as too much. Today we mostly
suffer from an excess of salt, because we only need
half a spoon a day to live. Luckily we are equipped
with two excellent devices which regulate the
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Dad, explain this...

Daddy, can our cells live without us?”
„What do you mean ‘without us’?!”
Just a while ago I told Kacper that people
are built from small bricks, called cells. There are
tens of billions in one person! There are many different cell types, which vary in form and function.
For example skin cells remain in one place, protecting the inside of our body from outside damages and the harmful influence of the environment.
Muscle cells can contract and relax, enabling us to
run and lift weights. Brain cells, which have long
and numerous dendrites, gather and relay information. Reproductive cells, sperm (male) and egg cells
(female), are responsible for reproduction. Red
blood cells deliver nutrients to the entire organism and take away harmful wastes. Whereas white
blood cells search for germs to immediately disable
them.
„No, dad, what I meant was that if you took out
such a cell from our body, could it live all by itself?
Without a human?”
„Not exactly...”, I answered.
„In that case it is completely dead, right dad?”
„Not exactly...”, I gave this some thought. „I mean
yes.”
„Well then yes or no?” Kacper was growing impatient. „Are our cells dead or alive? Can they live by
themselves or not?”
Essentially our cells are alive. They breathe,
feed, grow, reproduce, some even move. Except
that all this is done for the good of the entire

organism. So you can say that a cell is alive, but as
a small part of a larger whole. Left alone by itself,
without other cells (or without specialized laboratory equipment) it quickly dies. That’s not all. The
cell cares so much about the wellbeing of the organism that at the request of other cells it can commit suicide! This programmed cell death is called
by researchers as apoptosis. For example every
human at the beginning of his existence, while
still in the mother’s womb, has webbed hands like
those of a frog. It is only later that cells forming the
webs between the fingers commit suicide, thanks
to which we are born with normal-looking hands.
At the request of the organism the cells of an adult
can also die, as seen in the flaking of the epidermis
or the mucous membrane in the intestine. And that
is the natural part of their and our lives.
But from time to time some cells try to break
free from serving the organism and want to live
independently. They refuse to carry out the order of
„dying”. They start to multiply with no limits. They
grow. Such a group of cells is called a tumor. A tumor causes many health problems for the organism
and may cause it to die.
So without a programmed cell death we
wouldn’t be able to live.
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uż za oknem usłyszałem hałasy. Zerknąłem
na podwórko, by sprawdzić, co się dzieje.
W tym momencie z pojemnika na śmieci wyskoczył szary kłębek futra i pognał na pobliskie
drzewo. Wiewiórka.
Tak, oczywiście, że nie była to polska wiewiórka. Nasze mają rude futerko. Ale akurat byliśmy
na wakacjach w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie naturalnie żyją wiewiórki
szare. Też są ładne, do tego bardzo odważne.
Biegały koło naszej kwatery, a rano, gdy dzieci
jeszcze spały, wpadały do śmietników, by wyjadać resztki posiłków.
Pojemniki na śmieci w ogóle stały się
jednym z ulubionych miejsc spotkań dzikich
mieszkańców miast. W końcu to dla nich świetna restauracja. Jedzenie, co prawda, podają tu
zepsute i słabej jakości, a właściciele stołówki
zamiast zapraszać gości, zwykle ich przepędzają, ale za to najeść się tu można całkowicie
za darmo. Nie trzeba trudzić się z wygrzebywaniem pędraków z gleby, wspinaniem wysoko na
drzewa po orzechy lub żołędzie, polowaniem na
drobne gryzonie. Wszystko jest gotowe i podane
jak na tacy. Nic więc dziwnego, że chętnych nie
brakuje. W Warszawie do śmietników wpadają
najczęściej ptaki: wróble i kawki, czasem też
sroki i gawrony. Gdy miejsce jest położone niedaleko wody, chętnie korzystają z niego także
mewy. Słyszałem też o lisach czy nawet dzikach
wpadających na obiad do śmietnika. Z naszego
warszawskiego domu nie widać było jednak
dobrze tych stołówek. W USA zaś stały wprost
pod oknem. Chcąc nie chcąc obserwowaliśmy,
kto raczy się resztkami z naszej kuchni. Prócz
wiewiórek regularnie zaglądały do nas wróble.
Raz śmietnik przywabił skunksa. Ten jednak nie
miał równie eleganckich manier jak wiewiórki.

Po prostu przewrócił kosz, wlazł do środka
i wyżerał, co się dało. Baliśmy się go wypędzać,
bo przecież słynie z obrzydliwie cuchnącej wydzieliny, którą wyrzuca w stronę przeciwników.
Zjadł więc, co chciał i dopiero wtedy opuścił
naszą siedzibę.
W innych krajach bywa podobno jeszcze
groźniej. W rumuńskim mieście Braszów śmietniki plądrują niedźwiedzie. Te wielkie zwierzęta
stały się wręcz rodzajem atrakcji, która ściąga
tam turystów. Ludzie wieczorami wychodzą na
ulice, by przyglądać się niedźwiedziom wyszukującym pożywienie wśród śmieci. To jednak
jest już niebezpieczne hobby. Zdenerwowane
niedźwiedzie potrafią zaatakować. Zdarzyły się
więc w Braszowie poważne wypadki.
Podobno też zwierzęta, które plądrują śmietniki, mogą roznosić choroby. Z pewnością więc
należy na nie bardzo uważać. Myślę jednak, że
amerykańskie wiewiórki i wróble, które obserwowaliśmy przez okno, chciały żyć z ludźmi
w zgodzie. W nagrodę czekała je przecież kolejna porcja śmieci.
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erek – krzyknąłem, wrzuciłem Idusi żołędzie za ubranie i uciekłem.
Zabawę wymyśliliśmy podczas wycieczki
do lasu. Zobaczyliśmy wtedy takie masy żołędzi,
że aż się prosiły o wykorzystanie. Zaczęliśmy od
„berka żołędziowego”. Polega on na tym, by dogonić inną osobę i wrzucić jej żołądź za ubranie.
Jeśli się uda, to drugi uczestnik zostaje berkiem
i rusza w pogoń za pozostałymi – z żołędziem
w dłoni, rzecz jasna. Pamiętaliśmy też o bardziej
tradycyjnych zabawach. Z żołędzi można przecież budować ludziki i zwierzątka – potrzebne
są jedynie patyczki lub zapałki do wtykania.
Berek jednak sprawiał nam największą frajdę.
Gdy już się zmęczyliśmy, zaczęliśmy bliżej
przyglądać się żołędziom. Są to owoce najpotężniejszych polskich drzew: dębów. Podobnie jak
owoce leszczyny, czyli orzechy laskowe (o których pisałem w rozdziale „Leszczyny w kwiatach”, s. 22), żołędzie zaliczają się do grupy
orzechów i mają wiele wartości odżywczych.
Zawierają sporo cukru zwanego skrobią, do tego
tłuszcze, białka i witaminy. Na takie delikatesy
łakomią się sójki, wiewiórki, myszy, nornice,
żołędnice, dziki, a nawet żubry.
Dęby jednak hojnie sypią żołędziami nie
każdego roku, lecz co kilka lat. Gdy nadchodzi
ten czas w lesie zaczyna się wielka uczta. Zwierzęta starają się zjeść, ile tylko mogą. Niektóre
odkładają nadmiar dębowych owoców na zimę.
Takie spichrze chronią myszy czy nornice przed
głodem nawet w czasie największych mrozów.
Ukryte pod śniegiem gryzonie mogą nadal jeść
i czekać na wiosnę. Bywa, że w takie sute lata
zimą się rozmnażają!
Gryzonie, utuczone na żołędziowej diecie,
stanowią z kolei pokarm drapieżników. W następnym roku po owocowaniu dębów rośnie

liczebność kun, łasic, sów czy myszołowów.
Pokarm ich jednak szybko się kończy. Dęby,
wyczerpane obfitym owocowaniem, odpoczywają i wytwarzają bardzo mało żołędzi. Myszy,
nornice, żołędnice głodują. Wiele z nich ginie.
Pokarm tracą zatem i drapieżniki. Także ich
liczebność spada na łeb, na szyję. Te zwierzęta,
które przetrwają głód, muszą czekać kilka lat na
nowe owocowanie dębów. Tak właśnie toczy się
cykl życia.
– A czy żołędzie są jadalne też dla ludzi? –
zapytał Kacper po wysłuchaniu tych opowieści.
Hm, wiedziałem, że zawierają dużo pewnego związku chemicznego, taniny, z powodu
którego mają okropnie gorzki smak. Ale czy
są szkodliwe? Odpowiedź znalazłem na stronie internetowej Łukasza Łuczaja oraz w jego
książce „Dzika kuchnia”. Przeczytałem tam, że
„zjedzenie kilku żołędzi na surowo jest zdrowe,
przy większej liczbie drętwieje język, można się
też nabawić zaparcia lub bólu głowy”. Dlatego
w Polsce po żołędzie sięgano tylko w czasach
największego głodu. Mielono je i dodawano do
mąki na chleb lub gotowano jako kaszę. Z prażonych żołędzi przygotowywano także namiastkę kawy. Mieszkańcy innych krajów nauczyli się
wypłukiwać z owoców dębów gorzkie i szkodliwe substancje. Na Sardynii, wyspie na Morzu
Śródziemnym, w tym celu gotowano je z gliną.
Niektórzy Indianie z Ameryki Północnej zakopywali je na parę lat w bagnistym gruncie. Inne
plemiona moczyły żołędzie lub gotowały w wodnym roztworze popiołu z drzew liściastych,
najczęściej z lipy. Następnie owoce dębów były
suszone i tłuczone na mąkę.
Te starodawne metody próbują dziś powielać nowocześni amatorzy „dzikiej kuchni”.
W internecie znalazłem amerykański przepis na
placki żołędziowe. Łukasz Łuczaj z kolei opisuje, jak ugotować z żołędzi zupę oraz gulasz.
Przyznam, że sami nie próbowaliśmy warzyć
tych potraw. Przegryźliśmy tylko kilka surowych
żołędzi. Ich gorzki smak jakoś nie zachęcił nas
do dalszych doświadczeń kulinarnych z owocami dębów.
Póki co zostaniemy przy zabawie w berka
żołędziowego.
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THE HUMAN
How does it work?
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CZŁOWIEK. JAK TO DZIAŁA

Age 6+
Our body is an amazing machine! Full of
strange substances and strange organs.
Various processes and phenomena take place
inside, accompanied by strange sounds. Some
are funny, some surprising, while others make
us embarrassed.
This book is an abundance of knowledge, tidbits
and simple explanations regarding all that goes
on in the human body. Discover how the body
works.

Wybierz się w podróż po ludzkim organizmie

i dowiedz się, co to jest komórka, gen, dziedziczenie,
Age 8+
gdzie zapisana jest informacja o naszym wyglądzie
i zdolnościach, jak powstaje nowe życie. Dowiedz
This book is a continuation
of the journey
się też, z czego zbudowane są kości, co je wprawia
w ruch, jakie mechanizmy w naszym organizmie
through the human
body
that
began
in „The
sprawiają,
że możemy
chodzić,
oddychać, jeść,
po prostu żyć.
Body. How it works?”.
This time we will look
Ta książka odpowiada na wiele trudnych pytań,
na które niekiedy nawet rodzice nie są w stanie
into those parts of
our
body
that are responsible
znaleźć
właściwego
wyjaśnienia.
for the creation of Zaczego
new
life. We will find out
powstaje nowy człowiek?
Dlaczego jesteśmy podobni do rodziców
why we resemble our
parents so much, what
i dziadków?
Co słyszy i widzi niemowlę?
Kiedy zaczynamy
się starzeć? the „bricks”
a baby thinks and feels,
discover
Jak to się dzieje, że biegamy i skaczemy?
Czy mózg lubi sport?
that make up our bodies, when do we start
Spójrz w głąb swojego ciała i odkryj, jak działa
człowiek. is it possible that we can
get old and also how
jump, run, swim.

* Difficult topics delivered in a simple way
* A lot of interesting information
* Fantastic, funny illustrations
* Learning by play

How does
it work

Zamówienia telefoniczne:

22 564 08 00

Księgarnia internetowa
LAS KSIĄŻEK

www.lasksiazek.pl

Księgarnia internetowa:

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

Cena: 39 zł
ISBN 978-83-7763-318-2

Zamówienia faksem:

22 564 08 03

9 788377 633182

SPECIFICATION
23 x 26 cm
112 pp
hardback
ISBN 978-83-7763-318-2
PLN 39

SPECIFICATION
23 x 26 cm
116 pp
hardback
ISBN 978-83-7073-980-5
PLN 39
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DZIWNE ZJAWISKA

DRĘTWIENIE
NOGI
Dlaczego czasem czuję
mrówki w nodze?
Gdy siedzisz na zgiętej nodze, po
pewnym czasie stwierdzasz, że
zdrętwiała. Nie czujesz jej tak jak
zwykle, ani nie jesteś w stanie nią
poruszać. Jest jak „z drewna”, jak obca.
Nie możesz też poruszać palcami. Gdy
próbujesz na niej stanąć, nie tylko boli,
ale także nie jest ci posłuszna. Twoja
kończyna zachowuje się jak znieczulona.
Po chwili zaczynasz odczuwać w niej
niezbyt przyjemne mrowienie.
To dlatego, że nerwy w nodze nie
pracują prawidłowo. Były zbyt długo
przygniecione ciężarem ciała i przez
chwilę nie przewodzą impulsów.

PRZekaZywaNie imPulsów:
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DZIWNE PROCESY

DLACZEGO WŁOSY ROSNĄ
PRZEZ CAŁE NASZE ŻYCIE?

kRok Po kRoku
Jak to się dzieje?

Co to są nerwy?
Nerwy są zbudowane z komórek nerwowych, zwanych
też neuronami, które komunikują się między sobą.
Każda z tych komórek ma długą wypustkę – to jej
„kabel transmisyjny”, po którym przebiega impuls
nerwowy. Nerwy tworzą system łączności, służący do
szybkiego przekazywania informacji w organizmie.
Jest to bardzo rozbudowana sieć, docierająca do
wszystkich narządów i części ciała.

Twój komputer
centralny
- mózg

jednymi nerwami docierają do mózgu
wszystkie sygnały z ciała:
jestem zadowolony
chce mi się spać
czuję głód
mózg przetwarza otrzymane
informacje niczym superkomputer
– analizuje je i decyduje jak ciało ma
zareagować
innymi nerwami mózg wysyła
odpowiedź do odpowiedniej części
ciała; rozkaz w postaci impulsu
nerwowego dociera we właściwe
miejsce i wywołuje reakcję:
uśmiechnij się
czas iść do łóżka

Dowódca mózg
Centrum kontrolnym całego układu nerwowego
jest mózg. Też jest zbudowany z ciasno ułożonych
komórek nerwowych o niewyobrażalnie dużej
liczbie wzajemnych połączeń. Działa jak centralny
komputer: odbiera informacje, odczytuje zaszyfrowane
wiadomości, koduje w pamięci wszystkie wydarzenia
(czyli uczy się) oraz wysyła rozkazy, kontrolując
zachowanie organizmu.

zjedz coś

Włosy wyrastają z tzw. mieszków
włosowych, często nieprawidłowo
nazywanych „cebulkami”. To wąskie
woreczki znajdujące się w skórze.
Z jednego mieszka wyrasta jeden włos.
Na dnie mieszka znajduje się tzw.
brodawka włosowa. Jej komórki przez
całe ludzkie życie (a nawet jeszcze
krótko po śmierci) intensywnie się
dzielą, dzięki czemu włos ciągle rośnie.
Do dna brodawki docierają nerwy
i naczynia krwionośne. Stamtąd włos
czerpie substancje odżywcze. Tam
też znajdują się komórki
barwnikowe, czyli
pigmentowe, które
nadają mu kolor.
Z czego jest
zrobiony włos?
Jego budulcem jest białko
o nazwie keratyna. To twarda,
bardzo odporna substancja
o włóknistej strukturze. Z keratyny
powstają także nasze paznokcie, ale
też... pióra ptaków i sierść zwierząt.

Dlaczego ludzie mają różne
kolory włosów?
Komórki barwnikowe różnych ludzi wytwarzają różne
barwniki – jasne przy włosach blond, brązowe, rude
czy całkiem czarne. To, jaki będzie naturalny kolor
naszej czupryny, mamy zapisane w genach. Odcień
włosów zmienia się z wiekiem: małe dzieci zwykle
mają czuprynki o jaśniejszej barwie. Ostateczny
kolor włosów ustala się w okresie dojrzewania.
Natomiast kiedy się starzejemy, włosy siwieją, gdyż
komórki barwnikowe przestają pracować. Pozbawiona
pigmentów keratyna budująca włos jest bezbarwna.

Parę
faktów:
Włosy rosną bez przerwy przez całe
życie człowieka z przeciętną prędkością 1 centymetra na miesiąc, czyli
12 centymetrów rocznie.
Cykl życiowy włosa trwa od 4 do
6 lat, a po tym czasie włos wypada.
Często podcinając włosy, możemy
nieco przyspieszyć ich wzrost, ale
to nie spowoduje, że będą coraz gęściejsze – czupryna to nie trawnik!

Dlaczego ciągnięcie za włosy boli,
a ich obcinanie – nie?

Rekordowa długość

Nerwy znajdują się w mieszku włosowym, czyli przy
korzeniu włosa, w głębi skóry. Pociąganie włosów
powoduje ból, gdyż podrażnia nerwy u ich nasady.
Natomiast to, co widzimy na głowie, czyli łodyga
włosa, jest tworem nieunerwionym. Fryzjer tnie
martwe łodygi włosów, w których nie przebiegają
nerwy, dlatego nie czujemy bólu.

Posiadaczką najdłuższych włosów na świecie wpisaną
do Księgi Rekordów Guinnessa jest mieszkanka Chin
pani Xie Qiuping. Kiedy w 2004 roku dokonywano
pomiaru, miała ona włosy o długości 563 centymetrów!
Nie obcinała ich przez 31 lat.

100 sztuk dziennie

Na głowie człowiek ma przeciętnie 100 tysięcy włosów. Ich
liczba zależy też od… koloru. Blondyni mają więcej włosów
– do 150 tysięcy, posiadacze ciemnych czupryn nieco mniej,
a najmniej – rudzi. Ci ostatni mają na głowach zaledwie po
80–90 tysięcy włosów. Nie znaczy to bynajmniej, że blondyni
mają najbardziej okazałe fryzury, a osoby płomiennowłose
najmarniejsze. Jej wygląd w dużej mierze
uwarunkowany jest grubością włosów. Jasne
najczęściej są cienkie i delikatne, a najgrubsze
są włosy rude. W ten sposób sprawiedliwości
staje się zadość!

Każdy z nas w każdym wieku codziennie traci włosy.
Znajdujesz je na swojej szczotce czy grzebieniu oraz na
sitku w odpływie wanny. Każdego dnia tracimy
60–100 włosów i w przybliżeniu
tyle samo nowych nam wyrasta.
Wypadanie włosów to normalne
zjawisko, bo włos przechodzi
swój cykl życiowy: rośnie,
a potem się starzeje i musi
wypaść, żeby w tym samym
mieszku włosowym mógł
wyrosnąć nowy.

Ile mamy włosów?

Włos jest niewyobrażalnie mocny.
Jest bardziej wytrzymały niż miedziany drucik tej
samej grubości.

Męska łysina
U panów włosy stopniowo się przerzedzają podczas procesu łysienia. Straty z
miesiąca na miesiąc są coraz bardziej widoczne – ku rozpaczy łysiejącego dżentelmena. Łysienie jest efektem działania męskich hormonów. Dużą rolę odgrywają też
geny. Mężczyzna nie może liczyć na to, że
zatrzyma włosy na głowie do końca życia,
jeśli jego dziadek i tata wyłysieli.

72

73

CIAŁO W RUCH

czaszka (złożona
z 22 kości)

PO CO CZŁOWIEKOWI
SZKIELET?
kość ramieniowa
Mocne, ruchome
rusztowanie
Naciśnij swój brzuch, udo, policzek. Na
pewno czujesz, że ciało zbudowane jest
z miękkiego tworzywa. W dodatku jest
to materiał ciężki, bo ponad połowę jego
składu stanowi woda. Jak to się dzieje,
że ciało nie rozpłaszcza się na podłodze
jak galareta? Każda duża konstrukcja,
na przykład wieżowiec, musi mieć
rusztowanie, które podpiera budowlę.
Zwykle składa się ono z metalowych lub
betonowych belek. Człowiek to też spora
konstrukcja i dlatego ma ukryte w swoim
ciele solidne rusztowanie. To twardy
szkielet zbudowany z belek, czyli kości.
Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy
stać i utrzymywać się w pionie, a nasza
sylwetka ma określony kształt.

Gdyby człowiek nie miał szkieletu,
wyglądałby jak worek z przelewającą
się zawartością, taki człowiek-meduza.
Byłby bezkształtny,
a całe ciało nie byłoby
w stanie podnieść się
z ziemi.

Ochronna klatka
Szkielet osłania różne miękkie narządy znajdujące
się w ciele. W klatce piersiowej ukryte jest serce
i płuca. Te delikatne a ważne dla życia organy
są chronione przez 12 par żeber, które są gęsto
ułożone i łukowato wygięte. Natomiast kości
czaszki tworzą twardą puszkę, w której kryje się
centrum dowodzenia, czyli mózg.

Elementy szkieletu
Kości i chrząstki budują szkielet.
Stawy to ruchome połączenia między kośćmi.
Więzadła to pasma wytrzymałej tkanki łącznej,
które łączą kości w stawach i wzmacniają cały
szkielet.

Wiosną i latem włosy rosną szybciej.

kości

chrząstki

stawy

więzadła

kręgosłup
szyjny

szczęka

obojczyk

To ciekawe...

żuchwa
(potocznie
zwana
dolną
szczęką)

kość łokciowa

kość promieniowa

ręka
(złożona
z 27 kości)

mostek

klatka piersiowa
(złożona z 12 par
żeber i mostka)

żebro

kręgosłup (złożony
z 33 kręgów)
Aparat umożliwiający ruch
Szkielet nie jest zwykłym
rusztowaniem, a więc taką
nieruchomą budowlą złożoną
z twardych klocków, czyli
kości. Szkielet to konstrukcja
ruchoma! Do poszczególnych
kości w różnych miejscach
przyczepione są mięśnie, a między
większością kości znajdują się ruchome
połączenia zwane stawami. Dzięki temu
rozwiązaniu mięśnie wprawiają w ruch całą
tę konstrukcję.

kość
strzałkowa

kość piszczelowa

stopa (złożona
z 26 kości)
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ŻYCIE PRZED NARODZENIEM I KRÓTKO PO NIM

CZY ONO COŚ SŁYSZY
I WIDZI W BRZUCHU?
Jak wygląda dzidziuś,
zanim się urodzi?
Po upływie 8 tygodni od
zapłodnienia dziecko jest
wielkości śliwki węgierki, a w jego
ciele istnieją już wszystkie narządy,
chociaż jeszcze nie wszystkie pracują tak,
jak to będzie po narodzinach. Maluch
wygląda jak miniaturowa istota ludzka.
Ma ręce z dłońmi i nogi ze stopami.
Na wszystkich palcach znajdują się
małe paznokcie. Ma też ludzką twarz
z nosem, ustami, oczami i podbródkiem.
Potrafi nawet robić różne miny:
porusza ustami, marszczy czoło,
czasem się krzywi. Przez
następne pół roku dziecko
w brzuchu mamy rośnie
i przygotowuje się do
przyjścia na świat.

W królestwie dźwięków

Najwcześniejsze wspomnienia

Zmysł słuchu dziecka odbiera różne odgłosy
pochodzące z wnętrza ciała mamy. W brzuchu nigdy
nie jest zupełnie cicho, więc można powiedzieć, że
od początku maluch przebywa w świecie dźwięków.
Przede wszystkim słyszy bicie serca mamy, bo
znajduje się ono bardzo blisko oraz szum jej
krwi. Słyszy także odgłosy z żołądka i jelit mamy:
burczenie w brzuchu, bulgotanie, przelewanie.

Dziecko przed narodzeniem nie tylko słyszy różne
dźwięki, ale i zapamiętuje je oraz lubi. Co więcej,
odgłosy podobne do tych, których maleństwo
słuchało, będąc jeszcze w brzuchu mamy,
uspokajają bobasa także po przyjściu na świat. To
dowód, że dziecko pamięta pewne wrażenia z życia
przed narodzeniem.

Czy mnie słyszysz?
Maleństwo słyszy także dźwięki pochodzące spoza
ciała mamy, czyli ze świata zewnętrznego. Są
przytłumione, bo docierają przez skórę brzucha
i ścianę macicy. Są też trochę zniekształcone przez
wodę, w której dziecko jest zanurzone. Jednak
maluch słyszy głos mamy i po urodzeniu potrafi go
rozpoznać! Chętnie słucha też głosu swojego taty
czy rodzeństwa. Spróbuj mówić do swojej jeszcze
nienarodzonej siostry lub brata. Gdy już się urodzi,
potraktuje cię jak kogoś znajomego.

To ciekawe...
Sprawdzonym sposobem na
uspokojenie płaczącego bobasa jest
wożenie go w samochodzie (szum
silnika przypomina szum krwi mamy),
umieszczenie w pobliżu dziecka głośno
tykającego zegara (imituje bicie jej
serca) albo nawet odtwarzanie mu
nagranego bicia serca.

Co za hałas!

Ryk silnika zamiast kołysanki

Dziecko reaguje także na głośne,
niespodziewane dźwięki – krzyk,
trzaśnięcie drzwi czy przejeżdżający
hałaśliwy motocykl. Jego reakcja
wygląda tak, że na chwilę nieruchomieje
z zaskoczenia, a potem gwałtownie
porusza się w brzuchu mamy.

Pewna kobieta w ciąży mieszkała w pobliżu
lotniska, więc w jej domu było dobrze słychać huk
startujących i lądujących samolotów. Potem okazało
się, że jej niemowlę jest najspokojniejsze, gdy
mama spaceruje z wózkiem nie po cichym parku,
tylko właśnie blisko lotniska. Brzdąca uspokajały
i usypiały dźwięki dobrze mu znane z życia przed
narodzeniem, chociaż nie były ciche i łagodne.
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YOUNG OBSERVER OF NATURE
An encyclopedia for the entire
family

THE YOUNG ORNITHOLOGIST.
An encyclopedia for the entire
family

Told by Joanna Liszewska,
Marta Maruszczak, Grażyna Maternicka

Told by Andrzej G. Kruszewicz

Age 7+
„Young Observer of Nature” is a book which
awakens an interest in the life of small and
large creatures, provides an opportunity to
discover nature up close and teaches how to
purposefully observe the world around us.

Age 7+
„The „Young Ornithologist’s Encyclopedia” is an
encyclopedic guide to the world of birds, written
in a colourful language by the well-known
story-teller, ornithologist and veterinarian, as
well as director of the Warsaw Zoo, Dr Andrzej
Kruszewicz.

In it you will find:
- several hundred fascinating topics and
interesting facts about nature,
- more than 1,000 colourful photographs of
plants, animals, landscapes and phenomena,
- naturalistic sectional drawings.
This book will acquaint you with many titbits
from the life of plants and animals. With it you
will discover many secrets of nature regarding:
- inanimate nature, such as the climate, water,
rocks and minerals,
- animate nature, such as the fungi, plant
and animal kingdoms.

A superb, compelling book for children,
teenagers and adults - in other words: for the
entire family.
The author introduces Readers to the circle
of amateur ornithologists. In a simple way
he describes the rules of bird watching, the
necessary equipment and tells all about
ornithological excursions. He gives advice on
how to best prepare for such an outing and
how to ensure safety: both for yourself and the
observed birds.

Also included are thorough descriptions
of Poland’s geographical regions, natural
environments and nature protection policies.

SPECIFICATION
23 x 28 cm
240 pp
hardback
ISBN 978-83-7763-124-9
PLN 50
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wszystkie inne

Błotniak stawowy
Jest to największy spośród naszych błotniaków,
których w Polsce występują jeszcze dwa gatunki:
zbożowy i łąkowy. Samica i osobniki młode są
ciemnobrunatne z pomarańczowymi plamami
na głowie i przednich krawędziach skrzydeł.
Dorosłe samce widziane z wierzchu lotki mają
szare, ale dłoniowe czarno zakończone, poza
tym brązowe pokrywy skrzydłowe i szary
ogon. Lotki widziane od spodu są bardzo
jasne (poza czarnymi dłoniowymi), a pokrywy
podskrzydłowe rudawe.

SPECIFICATION
23 x 28 cm
224 pp
hardback
ISBN 978-83-7763-296-3
PLN 50

Kania
ruda w locie
ma lekką sylwetkę
z nieco zgiętymi
skrzydłami.

Wszystkie
błotniaki
szybując, trzymają
skrzydła lekko uniesione,
tak że widziane z przodu
tworzą one kształt
rozwartej litery V.

Głównym
pokarmem błotniaka
stawowego są gryzonie
i młode ptaki, ale
okazjonalnie zjada on
także żaby lub padalce,
nie gardzi też
padliną.

Pokarmem
kani rudej są ryby, martwe
lub osłabione, które ptaki
podejmują w locie, a także
gryzonie i padlina. Ptak, który
zobaczy w dole pokarm,
gwałtownie zmienia kierunek
lotu, sterując ogonem, i spada
w dół wprost w upatrzone
miejsce.

Mniejsze
kawałki
pokarmu kania
może zjadać
w locie.

Pisklęta wykluwają się po
mniej więcej 33 dniach
wysiadywania. Przebywają
w gnieździe 5–6 tygodni.
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Błotniak stawowy zasiedla nizinną część kraju, gdzie
wybiera zbiorniki wodne z szerokim pasem trzcin, najchętniej w sąsiedztwie łąk i nieużytków. Gniazdo buduje
z suchych pędów trzcin, w postaci wysokiej platformy
ukrytej w gąszczu zeszłorocznej trzciny, w podmokłym
miejscu lub na wodzie. Samica składa 3–6 jaj i sama je
wysiaduje. W tym czasie samiec dostarcza jej pokarmu
i ostrzega ją przed zagrożeniami.

Po opuszczeniu gniazda młode ptaki pozostają w rewirze
lęgowym rodziców, którzy dokarmiają je jeszcze przez kilka
tygodni. Dojrzewają płciowo
w wieku 2 lub 3 lat, przy czym
samce nie są wtedy jeszcze
w szacie ostatecznej.

Głowa, szyja,
pierś i brzuch kani
rudej są delikatnie
kreskowane.
Dziób intensywnie
żółty z ciemnym
zakończeniem.

Kania ruda
Kania ruda jest dość dużym ptakiem
szponiastym, większym od myszołowa
i jastrzębia. Ma długi, głęboko wcięty ogon,
którego kształt jest dobrze widoczny w locie.
Zamieszkuje zachodnią i północną część
kraju, a na pozostałym obszarze występuje
drugi gatunek z tego samego rodzaju – kania
czarna. Kania ruda wybiera tereny w pobliżu
wód, gniazduje zaś w starszych zacisznych
drzewostanach. W Polsce przebywa od
kwietnia do końca września.

Coraz więcej kań podejmuje próby zimowania
w bliskości lęgowisk, zwłaszcza w zachodniej
części Europy. Zimą ptaki żerują na wysypiskach
śmieci, padlinie znajdowanej na poboczach dróg
lub odpadkach rzeźniczych. Potomstwo zimujących
par przejmuje ten zwyczaj od rodziców.

Kania ruda ma
stosunkowo krótkie nogi
i wydłużony tył ciała.
Głowa jest szarawa, reszta
upierzenia zaś wyraźnie
rudobrązowa.
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LEARN AND DRAW series
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Workbook with tracing paper
ANIMALS OF OUR FORESTS

21

Illustrations Katarzyna Kopiec-Sekieta
Told by Grażyna Maternicka

Age 6+
A series of educational workbooks illustrated
with beautiful drawings, which can be drawn
onto the provided tracing sheet.

Age 6+
The workbooks are designed for children in
pre-school and younger classes of elementary
school. Each workbook presents 14 of the most
important species of mammals inhabiting
European forests.
Apart from comprehensive information, the
workbook includes impressive large drawings
presenting both adult animals and their
young. Sheets of tracing paper are inserted
between the pages, allowing children to trace
the silhouettes of mammals, making them
easier to memorize. Located at the end of the
workbook is a quiz and a diploma for young
readers.
SPECIFICATION
21 x 30 cm
32 pp + 14 sheets of tracing paper
paperback
ISBN 978-83-7763-307-6
PLN 16
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Workbook with tracing paper.
BIRDS OF OUR FORESTS 1 & 2

Workbook with tracing paper
AMPHIBIANS AND REPTILES
OF OUR FORESTS

Illustrations Katarzyna Kopiec-Sekieta
Described by Grażyna Maternicka

Illustrations Katarzyna Kopiec-Sekieta
Described by Aleksandra Zduńska

Age 6+
The workbooks are designed for children in
pre-school and younger classes of elementary
school. Each workbook presents 30 (60 in total)
of the most important species of European birds
inhabiting forests, fields and parks.

SPECIFICATION
21 x 30 cm
32 pp+ 14 sheets of
tracing paper
paperback
ISBN 978-83-7763-325-0
PLN 16

outline,
* Look, trace thecolour
in

Apart from comprehensive information, the
workbook includes impressive drawings
presenting the silhouettes of birds. Sheets of
tracing paper are inserted between the pages,
allowing children to trace the silhouettes,
making them easier to memorize. Located
at the end of the workbook is a quiz and
a diploma for young ornithologists.

about birds and
* Learn
how to identify them

Age 6+
An educational workbook, thanks to which
children get to know various indigenous
amphibians and reptiles by copying and
colouring them in. Beautiful, realistic drawings
present 14 species of these animals inhabiting
our forests. There is additional information
about how they live, reproduce and what they
eat. At the end there is an interesting quiz and
a diploma for the young herpetologist.
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* realistic illustrations
* copying paper
inserted between the
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Nasz najmniejszy dzięcioł,
wielkości wróbla. Samiec
ma czerwoną czapeczkę,
a samica – czarną. Dzięciołek
żyje w prześwietlonych lasach
liściastych, a także w starych
sadach i ogrodach. Mimo
niewielkich rozmiarów sam
wykuwa dziuplę w drzewie,
zazwyczaj miękkim, liściastym.
Oprócz dziupli, w której samica
składa jaja, ptak ten ma też
dziuple, w których nocuje. Latem
żywi się owadami, które zbiera
wśród liści drzew, m.in. mszycami,
a zimą owadami zimującymi pod
korą. Tego miniaturowego dzięcioła
bardzo trudno zauważyć.

samiec (z lewej)
i samica Dzięciołka

Dzięciołek (na fot. samica) – najmniejszy
z naszych Dzięciołów

SPECIFICATION
21 x 30 cm
32 pp + 14 sheets of
tracing paper
paperback
ISBN 978-83-7763-326-7
PLN 16

Dzięcioł średni

Ptak niewiele mniejszy od
dzięcioła dużego. Spotykany
u nas znacznie rzadziej. Na
głowie, zarówno samca, jak
i samicy, znajduje się czerwona
czapeczka, ale u samca ma ona
intensywniejszy kolor. Dzięcioł
średni żyje w starych lasach
liściastych, wśród dębów, grabów.
Gniazdo zakłada w wykutej
przez siebie dziupli. Zjada owady,
przeszukując liście i gałązki drzew,
a także szczeliny i pęknięcia pni.
Ze względu na słabszy dziób niż
u dzięcioła dużego rzadziej kuje
w poszukiwaniu owadów
żyjących w drewnie.

Dzięcioł śreDni
Dzięcioł śreDni żeruje na Drzewach liściastych

Amphibians
& reptiles

*

a pleasant way of
learning about species

of our forests

workbook with

tracing paper

42

silhouettes
to trace

Workbook with tracing paper
MUSHROOMS OF OUR FORESTS
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Illustrations Katarzyna Kopiec-Sekieta
Described by Grażyna Maternicka

Dzięciołek

&

workbook's pages

SPECIFICATION
21 x 30 cm
32 pp + 14 sheets of
tracing paper
paperback
ISBN 978-83-7763-347-2
PLN 16

* Take the quiz

Dzięcioły
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Age 6+
An educational workbook, thanks to which
children get to know various mushrooms by
copying and colouring them in. Beautiful,
realistic drawings present 42 species of
mushrooms growing in our forests. There is
additional information about the differences
between edible mushrooms and their lookalikes, where and when they grow. It also
shows which mushrooms are edible and
which are poisonous. At the end there is an
interesting quiz and a diploma for the young
mycologist.

&

Mushrooms
of our forests

workbook with

tracing paper

42

silhouettes
to trace

SPECIFICATION
21 x 30 cm
32 pp + 14 sheets of
tracing paper
paperback
ISBN 978-83-7763-349-6
PLN 16

Workbook with tracing paper.
TREES OF OUR FORESTS 1 & 2
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Illustrations Andżelika Bielańska

SPECIFICATION
21 x 30 cm
32 pp + 14 sheets of
tracing paper
paperback
ISBN 978-83-7763-246-8
PLN 14.90

Age 6+
The workbooks are designed for children in
pre-school and younger classes of elementary
school.
Each workbook presents 14 (28 in total) of the
most important species of trees growing in
forests and parks. Sheets of tracing paper are
inserted between the pages, allowing children
to trace the silhouettes of trees, leaves and
fruit, making them easier to memorize. Located
at the end of the workbook is a quiz and
a diploma for young dendrologists.
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Klon jawor

SKRZyDLAKI ZEBRAnE
W OWOCOSTAn
KWIATOSTAny

SPECIFICATION
21 x 30 cm
32 pp+ 14 sheets of
tracing paper
paperback
ISBN 978-83-7763-082-2
PLN 14.90

What
of tree is this?
C_o t_o z_a_kind
d|Q_e|wo?

LIść I KWIATOSTAn

To okazałe drzewo wysoko wznosi koronę.
Na długich ogonkach zwiesza
duże liście zielone.
Jego skrzydlate owoce jesienią dojrzewają.
Wirują niczym wiatraczki,
gdy na ziemię spadają.
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ODPOWIEDź

T;a_k|i_e d|Q_e|wo #o:ś*n|i_e:
LIść LATEM
WPISZ MIEJSCE I DATĘ OBSERWACJI

POKRóJ

LIść JESIEnIą
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