Październikowy numer Dzikiego Życia już w
sprzedaży
3 teksty są dostępne: artykuł „Współczesne myślistwo w Polsce. Raport subiektywny” Zenona
Kruczyńskiego, artykuł „Pszczoły w śmiertelnym niebezpieczeństwie” Macieja Rysiewicza i felieton
Ryszarda Kulika.
3 teksty z numeru październikowego są już dziś dostępne na naszej stronie: • artykuł
„Współczesne myślistwo w Polsce. Raport subiektywny” Zenona Kruczyńskiego, w którym
prezentuje trzy koronne argumenty myśliwskie: konieczność zimowego dokarmiania,
konieczność obrony pól przed szkodami, brak drapieżników i konieczność zastąpienia ich
myśliwymi oraz pisze dlaczego myśliwi nie chcą powiększenia Białowieskiego Parku
Narodowego. Tylko w sezonie łowieckim 2007/2008 wszyscy myśliwi – naukowcy, leśnicy i
tzw. zwykli myśliwi, zastrzelili 740 284 zwierzęta. • artykuł „Pszczoły w śmiertelnym
niebezpieczeństwie” Macieja Rysiewicza o zagrożeniach pszczoły miodnej i badaniach
prowadzonych by wyjaśnić przyczyny masowego ginięcia rodzin pszczelich. Autor pisze „w
obliczu złowieszczych wydarzeń strach zajrzał w oczy ludzkości”. • felieton „Czy możliwa
jest integracja antropocentryzmu z biocentryzmem?” Ryszarda Kulika, w którym pisze, że
możliwe jest częściowe spotkanie się tych dwóch systemów.
W numerze ponadto specjalna wkładka „Stop polowaniom w otulinie Białowieskiego Parku
Narodowego” oraz wywiad na temat sytuacji żubrów, zagrożeń pszczół i artykuły o zwierzętach i
problemach ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej. Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk
i eGazety od 4 października oraz w salonikach Ruchu oraz Empiku od 7 października. Zachęcamy do
lektury!
Przy okazji wydania numeru październikowego redakcja miesięcznika Dzikie Życie zachęca
swoich czytelników do zbierania podpisów pod Inicjatywą Ustawodawczą w sprawie zmiany
zapisów w ustawie o ochronie przyrody. Każda osoba prenumerująca miesięcznik otrzyma druk
petycji wraz z wyjaśnieniem. Zbiórka 100 tysięcy podpisów trwa już tylko do 5 listopada! Dzięki tej
Inicjatywie jest szansa, że powstaną Mazurski, Turnicki i Jurajski Park Narodowy oraz że będą
powiększane istniejące parki narodowe.
Numery archiwalne Dzikiego Życia
Wypowiedzi o Dzikim Życiu
W październikowym numerze DŻ ponadto:
„Puszcza ocieka krwią” Radosława Ślusarczyka
„Żubr nie do końca bezpieczny” wywiad z Magdą i Maciejem Traczami
„Lasy Państwowe kłamią w sprawie Puszczy” Adama Bohdana
„Specjaliści od martwego drewna” Wiesława Walankiewicza i Marcina Wereszczuka
„Puszczańskie perełki” Anny Wereszczuk
„Zawsze trzeba próbować” wywiad z Krzysztofem Grabowskim z zespołu Dezerter
„Pszczoła – niedoceniona strażniczka życia” wywiad z prof. Józefem Banaszakiem
„Pszczoły i las” Grzegorza Bożka
„Cierniowa droga do parku narodowego” Natalii Szewczenko
„Prawdziwe oblicze Parku Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” Ireny
Kani-Surowiec
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„Rykowisko” Tomasza Lippomana
„Sikorów, pasmo Lubania” Ryszarda Kulika
„Narodowe opowieści słowackie” Juraja Lukáča
„Polowanie” 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.
Miesięcznik można kupić w salonach Empik, Ruch oraz zamówić w naszym sklepie (pojedyncze
egzemplarze i prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach: eGazety.pl, e-Kiosk.pl.
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