Lutowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży
W wywiadzie otwierającym lutowy numer „Ten rok będzie decydujący dla wód” Paweł Pawlaczyk z
Klubu Przyrodników dzieli się swoimi refleksjami na temat nowego prawa wodnego.
W wywiadzie otwierającym lutowy numer „Ten rok będzie decydujący dla wód” Paweł
Pawlaczyk z Klubu Przyrodników dzieli się swoimi refleksjami na temat nowego prawa
wodnego. „Nie widzę takich zmian, które przyrodzie dawałyby coś dobrego” – mówi
o planowanych w prawie wodnym zmianach i podkreśla, że w jego przypadku największe
szkody mogą ponieść parki narodowe, dotychczas zarządzające wodami na swoim terenie,
a które w nowej sytuacji prawnej zostaną tego pozbawione.
Tematami wiodącymi numeru są: ochrona zasobów wodnych i nowe prawo wodne, losy inicjatywy
ustawodawczej „Oddajcie Parki Narodowi”, echa IV Ukraińsko-Polskiej Szkoły Ochrony Przyrody.
Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety, na tabletach i smartfonach od 4 lutego
oraz w salonach Empiku i Garmond Press od 4 lutego. Zachęcamy do lektury!
Numery archiwalne Dzikiego Życia
Wypowiedzi o Dzikim Życiu
W lutowym numerze DŻ ponadto:
„Ramowa Dyrektywa Wodna – bezzębny tygrys czy narzędzie ochrony wód?” Krzysztofa
Okrasińskiego
„Hydrotechniczna degradacja rzecznej przyrody” Tomasza Figarskiego, Łukasza Kajtocha
„Inicjatywa obywatelska w sprawie parków narodowych w „sejmowej zamrażarce”.
Czy głosy ćwierć miliona ludzi liczą się w Sejmie?” Krzysztofa A. Worobca
„Droga na zachód, czyli IV Ukraińsko-Polska Szkoły Ochrony Przyrody”Krzysztofa
Wojciechowskiego
„Rezolucja IV Ukraińsko-Polskiej Szkoły Ochrony Przyrody”
„Ukraińskie spojrzenie w przyszłość” wywiad z Iwanem Parnikozą
„Białoruś stolica bagien” wywiad z Mikołajem Czerkasem
„Ekstremizm – sposób na ekologa?” Krzysztofa Wojciechowskiego
„Bagienne sympozjum na Białorusi” Mariny Abramczuk
„Rowy – Łeba” Ryszarda Kulika
„Niczego w życiu tak nie kochałem jak lasu…” Justyny Tymienieckiej-Suchanek
„Największe kłamstwo w historii ludzkości” Ryszarda Kulika
„Zabić czy podglądać?” prof. Piotra Skubały
„Porozumienie między Panem, Wójtem i Plebanem” prof. Jana Marcina Węsławskiego
Wieści ze świata
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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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