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knihy o přírodě

Tajný život stromů
CO CÍTÍ, JAK KOMUNIKUJÍ – OBJEVOVÁNÍ
FASCINUJÍCÍHO SVĚTA
Německý bestseller Tajný život stromů se již třetím rokem drží
na žebříčku nejprodávanějších knih a získává si nadšené čtenáře ve
stále více zemích.
lesníka a ukazuje nám les ze zcela nové
stránky. Jeho zábavná knížka, plná nových informací o stromech a lesích, nás
přivádí k úžasu nad zázraky přírody. Ve
vynikajícím překladu PhDr. Magdaleny
Havlové.

NEBO

es je pro mnohé z nás vytouženým místem odpočinku. Je
synonymem ticha a nedotčené
přírody. Renomovaný lesník Peter
Wohlleben nám dává nahlédnout do
skrytého života stromů a odhaluje
nečekané skutečnosti: stromy mají paměť, předávají si informace, pociťují
bolesti, dokonce mohou dostat úpal a časem se jim tvoří vrásky. Mnohé stromy,
jako například duby, spolu navzájem
komunikují prostřednictvím vonných
látek. V okamžiku, kdy je některý ze
stromů napaden hmyzem, vysílá vůně
jako signály a všechny stromy v okolí
upozorní na nebezpečí. Peter Wohlleben
čerpá ze svých mnohaletých zkušeností
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Les je podivuhodné místo, kde se odehrávají překvapivé věci: stromy navzájem
komunikují. Láskyplně se starají o svoje
potomstvo a pečují dokonce i o své staré
a nemocné sousedy. Stromy vnímají, cítí
a mají i paměť. Neuvěřitelné? Ale pravdivé! Lesník Peter Wohlleben spojuje ve
fascinujících příbězích o netušených
schopnostech stromů nejnovější vědecké
poznatky se svými vlastními bohatými
zkušenostmi. Ve stínech hvozdů nám tak
osvětluje mnoho překvapivého a otevírá
oči tak, abychom i my mohli objevovat
jejich životní cesty a tajemství.
„Fascinující kniha o lesních velikánech,
kterým se podařilo dokonale skrýt své
schopnosti před naším zrakem.“
Die Welt
„Svátek pro každého milovníka lesa.“
Buchjournal
„Při příští procházce lesem bude čtenář
vnímat okolní zelený svět novým pohledem.“
Bild der Wissenschaft
„Wohlleben pro nás znovu objevil les
a v něm celý nový svět“
LiteraturSpiegel

CITOVÝ ŽIVOT ZVÍŘAT –
LÁSKA, ZÁRMUTEK,
SOUCÍTĚNÍ – ÚŽASNÁ TVÁŘ
SKRYTÉHO SVĚTA

Starostlivě pečující veverky, věrně
milující krkavci, soucitné myšky a truchlící laně – také si tyto city spojujete jen
s lidmi? Peter Wohlleben, lesník a autor
bestsellerů, člověk s vášnivým zaujetím

O autOrOvi
Peter Wohlleben (nar. 1964) se chtěl už
jako dítě stát ochráncem přírody.
vystudoval lesnictví a pracoval víc než
dvacet let jako úředník zemské lesní
správy. aby mohl realizovat své
představy o ochraně životního prostředí,
zaměstnání opustil. Dnes řídí ekologické
lesní hospodářství v regionu Eifel
v Porýní, kde usiluje o návrat pralesů.
Je zván do mnoha televizních pořadů,
přednáší, pořádá semináře a píše knihy
o lese a ochraně přírody.
pro přírodu, čtenáře opět přivádí v úžas,
tentokrát nad netušeně bohatým emočním
světem zvířat.
V této knize nám Peter Wohlleben
zprostředkovává nejnovější vědecké poznatky a prokládá je poutavými příběhy
a vlastními prožitky. Dozvídáme se tak
velice čtivou formou o dosud málo prozkoumaných, avšak nanejvýš rozmanitých citech a chování lesních i domácích zvířat. A tu si rázem uvědomíme,
že zvířata jsou nám mnohem blíž, než
jsme kdy tušili. Fascinující, poučné
a místy až neuvěřitelné!

www.knihykazda.cz/tajny-zivot-stromu-co-citi-jak-komunikuji, www.knihykazda.cz/citovy-zivot-zvirat
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