Czerwcowy numer Dzikiego Życia już w
sprzedaży
Jeden artykuł z numeru czerwcowego jest już dziś dostępny na naszej stronie. „Kula dla wilka?”
Radosława Ślusarczyka i Sylwii Szczutkowskiej prezentuje temat bieżącej sytuacji wilka w Polsce.
Jeden artykuł z numeru czerwcowego jest już dziś dostępny na naszej stronie. „Kula dla
wilka?” Radosława Ślusarczyka i Sylwii Szczutkowskiej prezentuje temat bieżącej sytuacji
wilka w Polsce. „Głównym argumentem za dopuszczeniem możliwości odstrzału jest
konieczność uzyskania pełnej akceptacji myśliwych dla ochrony gatunkowej wilka” – piszą
autorzy na temat podnoszonych w ostatnim czasie głosów powrotu do strzelania do wilków,
które – o dziwo – uzasadniane są dobrem gatunku. „To krok w tył – zarówno dla idei
ochrony przyrody w Polsce, jak i dla jej pragmatycznych założeń. Polski system ochrony
wilka uchodzi w Europie za modelowy i wyznaczający wysokie standardy”.
Tematem głównym numeru są rozważania wokół ochrony wilka – swoje stanowiska w tym temacie
prezentują prof. Andrzej Bereszyński, prof. Henryk Okarma i dr Sabina Nowak. Ponadto prezentacja
sytuacji wilków na Ukrainie, omówienie nowych publikacji o wilkach oraz problemu kłusownictwa na
Lubelszczyźnie.
Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety od 3 czerwca oraz w salonikach Ruchu,
Garmond Press, Franpress i Empiku od 3 czerwca. Zachęcamy do lektury!
Numery archiwalne Dzikiego Życia
Wypowiedzi o Dzikim Życiu
W czerwcowym numerze DŻ:
„Społeczeństwo chce chronić wilka” wywiad z prof. dr. hab. Andrzejem Bereszyńskim
„Docelowo myśliwi muszą aktywnie gospodarować wilkiem” wywiad z prof. dr. hab.
Henrykiem Okarmą
„W Polsce może żyć więcej wilków” wywiad z dr Sabiną Nowak
„Wilcze ziemie odzyskane” Sabiny Nowak i Roberta W. Mysłajka
„Na ratunek ukraińskim wilkom” Krzysztofa Wojciechowskiego
„Koegzystencja wilków i ludzi” Izabeli Wierzbowskiej
„Mit, któremu na imię wilk” Sylwii Szczutkowskiej
„Kłusownictwo na Lubelszczyźnie” Michała Chomiuka
„Kaczki dla dzieci, nie dla myśliwych” Sławomira Zielińskiego i Mateusza Zielińskiego
„Kto mniej wie, ten lepiej śpi. Kilka słów o praktyce udostępniania informacji o
środowisku” Krzysztofa Okrasińskiego
„Homo urbanus” Moniki Stasiak
„Kofola” Juraja Lukáča
„Czego wilki mogą nas nauczyć?” Ryszarda Kulika
„Jaki pożytek z natury wilka?” Janusza Korbela
Wieści z kraju
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, Ruch, Garmond Press, Franpress oraz zamówić
w naszym sklepie (pojedyncze egzemplarze i prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach:
eGazety.pl, e-Kiosk.pl.
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