Czerwcowy numer Dzikiego Życia już w
sprzedaży
W artykule otwierającym czerwcowy numer „Jedynie Turnicki Park Narodowy” Radosław Szymczuk
prezentuje problemy ochrony terenu Pogórza Przemyskiego, szczególnie te związane z wcielaniem w
życie Planu Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000.
W artykule otwierającym czerwcowy numer „Jedynie Turnicki Park Narodowy” Radosław
Szymczuk prezentuje problemy ochrony terenu Pogórza Przemyskiego, szczególnie
te związane z wcielaniem w życie Planu Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000,
które utknęły w martwym punkcie z powodu oporu Lasów Państwowych. Przedstawia
główne wnioski z inwentaryzacji prowadzonej przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze
i WWF Polska, pokazuje wartość terenu projektowanego parku oraz wskazuje na główne
zagrożenia ze strony gospodarki leśnej.
Tematami wiodącymi numeru są: Turnicki Park Narodowy na Pogórzu Przemyskim m.in.
3 rozmowy na temat parku, ekologia a seniorzy, ważny poradnik ochrony ekosystemów górskich.
Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety, na tabletach i smartfonach od 6 czerwca
oraz w salonach Empiku i Garmond Press od 10 czerwca. Zachęcamy do lektury!
Numery archiwalne Dzikiego Życia
Wypowiedzi o Dzikim Życiu
W czerwcowym numerze DŻ ponadto:
„Jedyne takie miejsce w Polsce” wywiad z Radosławem Michalskim
„W obronie Puszczy Karpackiej” wywiad z Pawłem Średzińskim
„Drzewa pomnikowe w Puszczy Karpackiej” Piotra Kluba
„To sprawa polityczna” wywiad z Przemysławem Kunyszem
„Nieprzyjaciel podsłuchuje. Państwo arłamowskie czeka na właściwą ochronę” Marty
Lelek i Janusza Korbela
„Kampania »Turnicki Park Narodowy«. Park Narodowy Pogórza Przemyskiego
a legenda Państwa Arłamowskiego” Marty Lelek i Janusza Korbela
„Pracownia dla Turnickiego Parku Narodowego” Grzegorza Bożka
„Poradnik ochrony ekosystemów górskich – nowa książka Pracowni” Krzysztofa
Okrasińskiego
„Ekologia a życie codzienne seniora” Antoniny Sebesty
„Całe życie w ochronie przyrody” Kaja Romeyko-Hurki
„Film o spełnionym życiu i niszczonym klimacie” Barbary Grzebulskiej, Marty
Anczewskiej
„Konfliktowe martwe drewno i kornik »zabijający« Puszczę” Janusza Korbela
„Ekomodernizm” Ryszarda Kulika
„Podglądając przyrodę – antybiotyki” prof. Piotra Skubały
„Poprawimy planetę?” prof. Jana Marcina Węsławskiego
Wieści ze świata
Ścinki
Miesięcznik Dzikie Życie
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Grzegorz Bożek, Redaktor naczelny
tel. 665 831 257; e-mail: redakcja@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Miesięcznik Dzikie Życie to jedyne pismo ekologiczne w Polsce, które odważnie, dociekliwie
i bezkompromisowo prezentuje problem ochrony przyrody. Na łamach miesięcznika publikują
wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata kultury; przedstawiane są zagadnienia
ekologiczne i istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.
Miesięcznik można kupić w salonach Empik, Garmond Press oraz zamówić w naszym
sklepie(pojedyncze egzemplarze i prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach: eGazety.pl, eKiosk.pl oraz na tabletach i smartfonach.
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