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„Atlas roślinności lasów”
autor: Leokadia Witkowska-Żuk
format: 21 x 30 cm
objętość: 592 strony
oprawa: twarda
cena detaliczna brutto: 160,00 zł

Podane ceny brutto zawierają 5% VAT
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ATLAS ROŚLINNOŚCI LASÓW zawiera:

• fitosocjologiczny podział zbiorowisk leśnych Polski

• charakterystykę wszystkich zespołów leśnych wraz z mapkami ich występowania

• szczegółowe opisy botaniczne, zdjęcia oraz mapki występowania ponad 500 rodzimych gatunków leśnych

• informację o roślinach znajdujących się pod ochroną prawną w Polsce oraz o gatunkach i zespołach leśnych objętych europejską 

siecią ekologiczną NATURA 2000

Podane ceny brutto zawierają 5% VAT

Książka popularnonaukowa napisana przez wybitnego botanika. Autorka, prof. dr hab. Leokadia Witkowska-Żuk, szczegółowo 
opisuje szatę roślinną polskich lasów, jej bogactwo i zróżnicowanie.
Przejrzysty projekt graficzny ułatwia korzystanie z książki.

Publikacja przeznaczona dla szerokiego grona czytelników związanych z polską przyrodą i lasami: leśników, studentów                     
i uczniów szkół leśnych, nauczycieli i botaników, przyrodników i osób zajmujących się ochroną przyrody, a ponadto pasjonatów 
ojczystej flory.



MULTICO Oficyna Wydawnicza jest wydawcą: 
 > najlepszych książek o polskiej przyrodzie, 
 > przepięknych dwujęzycznych lub trójjęzycznych albumów o Polsce,
 > doskonałych poradników ogrodniczych, 
 > poradników dla miłośników zwierząt domowych, 
 > ciekawych książek dla hobbystów.

Wśród naszych publikacji znajdują się albumy, poradniki, przewodniki, leksykony i atlasy. 
Zawsze na najwyższym poziomie edytorskim, z doskonałymi zdjęciami, realistycznymi 
rysunkami, opracowane przez najlepszych specjalistów i znawców przedmiotu. Z naszych 
książek korzystają zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści.

Zapraszamy do współpracy!
Chętnie odpowiem na wszelkie Państwa pytania.
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