Listopadowy numer Dzikiego Życia już w
sprzedaży
Jeden artykuł jest już dostępny na naszej stronie. „Lasy nie są dla ludzi” Radosława Ślusarczyka i
Grzegorz Bożka prezentuje kulisy „zakazu” wejścia do lasu wyegzekwowanego wobec przyrodnika
badającego porosty w Puszczy Białowieskiej.
Jeden artykuł z numeru listopadowego jest już dziś dostępny na naszej stronie. „Lasy nie są
dla ludzi” Radosława Ślusarczyka i Grzegorz Bożka prezentuje kulisy „zakazu” wejścia do
lasu wyegzekwowanego wobec przyrodnika badającego porosty w Puszczy Białowieskiej. W
tym samym czasie w Puszczy odbywały się polowania – „Na pewno las jest dla wszystkich,
ale… dla wszystkich myśliwych” – piszą wprost autorzy.
Tematami wiodącymi numeru są: (nie)dostępność lasów dla ludzi, myśliwi a limitowanie dostępu do
lasu i przyrodnicza edukacja promyśliwska, zmiany w przepisach o dostępie do informacji publicznej,
powodziowa renaturalizacja rzek oraz najnowsze wieści w sprawie GMO.
Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety od 3 listopada oraz w salonach Empiku,
Garmond Press i Franpress od 7 listopada. Zachęcamy do lektury!
Numery archiwalne Dzikiego Życia
Wypowiedzi o Dzikim Życiu
W listopadowym numerze DŻ:
„Tu się poluje! Zakaz wstępu do lasu” Zenona Kruczyńskiego
„Myśliwskie rykowisko w Puszczy” Sylwii Szczutkowskiej
„Ojciec myśliwy wzorem dla syna, czyli edukacja przyrodnicza według PZŁ” Moniki
Stasiak
„W obronie polowań” Władimira Borejki
„Kto mniej wie, ten lepiej śpi” Krzysztofa Okrasińskiego
„Powodziowa renaturalizacja rzek” Łukasza Kajtocha
„Toksycznie zmodyfikowana polityka” Jadwigi Łopaty
„W moim kraju przyroda jest w odwrocie” wywiad z Maryam Sukhudyam
„W drodze do Erewania” Mohammada Tajerana
„Wołanie o świeże powietrze i nowe myślenie” Stanisława Jaromiego
„Kochankowie z jeziora Dreństwo” Tomasza Lippomana
„Fliačik i jego rodowód” Juraja Lukáča
„Czy ochrona środowiska jest problemem etycznym?” Ryszarda Kulika
„Pejzaż powyborczy” Janusza Korbela
Wieści z kraju

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.
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Miesięcznik można kupić w salonach Empik, Garmond Press, Franpress oraz zamówić w naszym
sklepie (pojedyncze egzemplarze i prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach: eGazety.pl, eKiosk.pl.
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