WYDAWNICTWO

Klubu Przyrodników

W roku 2020 wydaliśmy monografię wodniczki Acrocephalus paludicola, autorstwa
prof. Andrzeja Dyrcza, 24. zeszyt z serii popularnych monografii krajowych gatunków
zwierząt. Prezentuje ona przede wszystkim
gatunki rzadkie i zagrożone, ale także inne,
np. pospolite, ale kontrowersyjne z punktu
widzenia gospodarki.
Naszym założeniem jest, aby monografie,
będące opracowaniami naukowymi, napisanymi w oparciu o najnowsze materiały,
przedstawiały gatunek w sposób interesujący, przystępny i zrozumiały dla laika. Autorom narzuciliśmy tylko ogólne ramy serii,
resztę pozostawiając ich inwencji. Dlatego
poszczególne zeszyty odzwierciedlają nie
tylko wiedzę, ale także styl i poglądy Autorów.
Opracowania zawierają podstawowe
informacje o występowaniu i liczebności
gatunków na świecie oraz w Polsce, ich biologii, ekologii, zagrożeniach, problemach i
metodach ochrony. W odróżnieniu od wielu
ukazujących się ostatnio wydawnictw przyrodniczych tłumaczonych z języków obcych,
nierzadko bez żadnego odniesienia do przyrody naszego kraju, nasze monografie oparte
są na materiałach krajowych i podają dane
dotyczące rodzimych populacji gatunku.
Sprzedaż i prenumeratę „Monografii” prowadzi Wydawnictwo Klubu Przyrodników.
Dotychczas wydaliśmy monografie: kormorana, wilka, bielika, gniewosza plamistego,

bobra, żółwia błotnego (dwa różne opracowania), cietrzewia, chrząszczy kózkowatych,
żołny, głuszca, gąsiorka, węża Eskulapa, kląskawki, pustułki, kruka, raków, susła perełkowanego, chomika europejskiego, sokoła
wędrownego, bąka, łabędzia krzykliwego,
borsuka i wodniczki. W planach na ten rok
monografia trzciniaka.
Większość pozycji jest już wyczerpana.
Wykaz aktualnie posiadanych zeszytów oraz
ich ceny znaleźć można w zakładce „sklep” na
stronie www.kp.org.pl.
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Wydawnictwo Klubu Przyrodników
poleca kwartalnik „Przegląd Przyrodniczy”,
recenzowane czasopismo naukowe wydawane od roku 1990, poświęcone przyrodzie
Polski oraz problemom jej ochrony.
Publikujemy w nim prace o charakterze dokumentacji fizjograficznej, artykuły
poświęcone aktualnym problemom ochrony
przyrody, materiały z organizowanych lub
współorganizowanych przez Klub sesji
naukowych oraz recenzje wydawnictw. Misją
Przeglądu jest wspieranie i promocja amatorskiego ruchu przyrodniczego, a także integracja przyrodników różnych specjalności.
Koszt prenumeraty krajowej na rok 2020
(tom XXXI) wynosi 48 zł.
Archiwalne zeszyty z lat 1990-2001
(dostępne zeszyty tomów I-XII, do wyczerpania) sprzedajemy w cenie 1 zł/szt. (2 zł zeszyt
podwójny). Pozostałe zeszyty (roczniki XIII
(2002) – XXV (2014) można zakupić w cenie 9
zł/szt. (podwójne 18 zł/szt.), rocznik XXVI-XXX
(2015-2019) w cenie 12 zł/szt.
Polecamy też serię wydawniczą Klubu,
poświęconą rozważaniom na temat poznawania, rozumienia i ochrony przyrody.
Ukazały się w niej trzy pozycje: Romana B.
Hołyńskiego „Nauka – co to takiego? Cele,
podstawy reguły”, Andrzeja Jermaczka
„Ochrona przyrody – czy to możliwe? O naturze, kulturze, utopii i kompromisach” oraz
Ryszarda Kulika „Człowiek wobec natury. Psychologia ochrony przyrody”.
Te i inne wydawnictwa Klubu,
a także inne publikacje, najlepiej
zamawiać przez internet w naszym
sklepie na www.kp.org.pl.
Można je także nabyć lub zamówić
telefonicznie w naszym biurze
w Świebodzinie (kp@kp.org.pl,
683828236) oraz Stacji w Owczarach
(owczary@kp.org.pl, 957591220).
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