Wrześniowy numer Dzikiego Życia już w
sprzedaży
Jeden artykuł z numeru wrześniowego jest dostępny: „Puszcza Białowieska – decydująca rozgrywka”
Adama Bohdana o przygotowywanych kluczowych planach, w oparciu o które będzie zarządzana
Puszcza Białowieska.
Jeden artykuł z numeru wrześniowego jest już dziś dostępny na naszej stronie. „Puszcza
Białowieska – decydująca rozgrywka” Adama Bohdana o przygotowywanych kluczowych
planach, w oparciu o które będzie zarządzana Puszcza Białowieska przez najbliższe
dziesięciolecie. Wszystko wskazuje, że plany te umożliwią kontynuację dotychczas
prowadzonych wyrębów. Autor podkreśla, że leśnicy inicjują kolejne pozorne formy ochrony
Puszczy.
Tematami wiodącymi numeru są: rozważania na temat zarządzania i gospodarowania w Puszczy
Białowieskiej, w tym polemika z tezami prof. R. Poznańskiego autorstwa prof. Ludwika Tomiałojcia,
zagrożenia ałtajskiego Płaskowyżu Ukok w Rosji oraz prezentacja powstałego w Norwegii ruchu
Friluftsliv życia blisko przyrody.
Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety od 5 września oraz w salonach Empiku,
Garmond Press i Franpress od 6 września. Zachęcamy do lektury!
Numery archiwalne Dzikiego Życia
Wypowiedzi o Dzikim Życiu
We wrześniowym numerze DŻ:
„Gospodarowanie lasami a ochrona przyrody. Polemika z prof. R. Poznańskim” Prof.
Ludwika Tomiałojcia
„Ekonomiczna wartość Puszczy Białowieskiej” Marka Giergicznego
„Chaos jest piękny!” wywiad z Cecilią Cacciatori
„27 lat przemierzania Puszczy Białowieskiej” wywiad z Tomaszem Niechodą
„Złote Góry Ałtaju zagrożone zniszczeniem” Elwiry Nikolenko i Ilji Smelanskiego
„Friluftsliv – norweska tradycja życia blisko natury” Kornelii Michalak
„Ochrona przyrody – po co?” Andrzeja Ginalskiego
„Naznaczony wilk” Tomasza Lippomana
„Fliačik” Juraja Lukáča
„Jak chronić przyrodę?” Ryszarda Kulika
„Przerwanie naturalnej sztafety pokoleń” Janusza Korbela
Wieści z kraju
Wieści ze świata

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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