Jubileusz
serii
„Monografie
Przyrodnicze”
Wydaliśmy 25., jubileuszową, z nowym projektem okładki, książkę z serii
„Monografie Przyrodnicze”. Jest nią monografia trzciniaka autorstwa Profesora
Andrzeja Dyrcza. Jest ona drugim, po monografii wodniczki, opracowaniem
autorstwa Profesora. Trzciniak to gatunek stosunkowo pospolity, spotkać go
można, a na pewno usłyszeć, nad każdym zbiornikiem z większym fragmentem
szuwarów. Jednocześnie jest to jeden z gatunków o najlepiej przebadanej
biologii. Wiemy o nim… prawie wszystko.
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Badania nad trzciniakiem Autor rozpoczął
w roku 1970 na Stawach Milickich i z przerwami prowadzi je do dziś. Wówczas wybrał
trzciniaka, będąc pod wrażeniem dzieła Davida
Lacka dotyczącego ekologii ptaków i sądząc,
że będzie mógł znaleźć i monitorować większą
liczbę gniazd tego gatunku. Po latach napisze: Przypominam sobie radość kiedy znalazłem
pierwsze gniazdo trzciniaka. Było dla mnie tak
cenne, że nie zdobyłem się na dobre oznakowanie
drogi do niego w trzcinach w obawie, że ktoś je
zniszczy. Potem drugi raz musiałem przeczesywać
trzciny, aby je odnaleźć...
Oprócz badań na Stawach Milickich, Autor
zajmował się tym gatunkiem na jeziorach
w Szwajcarii i w Japonii. O trzciniaku wiemy
bardzo wiele, jednak nie wszystko. Wraz z
Autorem zapraszamy więc do lektury, ale
także życzymy fascynujących obserwacji i
odkryć w terenie.
Seria „Monografie Przyrodnicze” prezentuje
przede wszystkim gatunki rzadkie i zagrożone,
ale także inne, np. pospolite, ale kontrowersyjne z punktu widzenia gospodarki. Monografie są recenzowanymi opracowaniami
naukowymi, napisanymi w oparciu o najnowszą (w chwili pisania) wiedzę. Jednocześnie
przedstawiają gatunki 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. Kilka zeszytów
dotyczy całych grup gatunków.

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, wodniczki i trzciniaka.
Spośród wydanych 25 zeszytów 11 jest
jeszcze dostępnych w sprzedaży. Obecnie w
sklepie oferujemy monografie 7 gatunków
ptaków. Są to: bąk, kląskawka, kruk, łabędź
krzykliwy, sokół wędrowny, trzciniak i wodniczka. Spośród monografii ssaków w sprzedaży pozostały 3 pozycje – borsuk, chomik i
suseł perełkowany, a spośród innych zwierząt
monografia raków.
Ceny, lata wydania, opisy i zasady zakupu
znaleźć można na stronie www.kp.org.pl,
w zakładce sklep.
Z okazji jubileuszu serii ogłaszamy
promocję. Każdy kto do końca marca
zamówi co najmniej 4 dowolne zeszyty
monografii, otrzyma je w cenie 10 zł/
szt. Zakup co najmniej 8 szt. gwarantuje
także przesyłkę na koszt Wydawnictwa.

UWAGA! Zamówienia prosimy kierować
bezpośrednio na adres: kp@kp.org.pl.
Koszt przesyłki (1-7 szt.) - 10 zł. Forma płatności: przelew tradycyjny lub pobranie.
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