Majowy numer Dzikiego Życia już w
sprzedaży
3 teksty są już dostępne: artykuł „Etnobotanika: stara, nowa droga” Marka Styczyńskiego, wywiad z
Łukaszem Łuczajem „Kiedyś rośliny były ważne”, felieton Ryszarda Kulika „Jak działa przyroda (i
człowiek)?”.
3 teksty z numeru majowego są już dziś dostępne na naszej stronie: • artykuł
„Etnobotanika: stara, nowa droga” Marka Styczyńskiego o pochodzeniu etnobotaniki, jej
definicjach, o tym kim jest etnobotanik oraz o roślinach i substancjach psychoaktywnych.
Autor pisze o etnobotanice „W dzisiejszych czasach masowej zagłady nie tylko roślin i
zwierząt, ale także wielu ludzkich kultur, tkwi w niej potencjał rewitalizacji zagrożonych
wartości”. • Wywiad z Łukaszem Łuczajem „Kiedyś rośliny były ważne” o rozwoju wiedzy
etnobotanicznej, kurczeniu się tradycji i wiedzy użytkowania roślin oraz ignorancji
dotyczącej obecnego stanu tej dziedziny wśród biologów i etnologów. • Felieton Ryszarda
Kulika „Jak działa przyroda (i człowiek)?”, który jest polemiką z artykułem „Piękne jest
dzikie” Janusza Korbela z numeru marcowego. W numerze ponadto bardzo ciekawe
artykuły dotyczące dewastowania cennych zbiorowisk leśnych Puszczy Białowieskiej,
dewastacji jezior na Mazurach, stanu środowiska i przyrody w Tybecie oraz ochrony
jerzyków.
Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety od 4 maja, zaś w salonikach Ruchu oraz
Empiku od 6 maja. Zachęcamy do lektury!
Numery archiwalne Dzikiego Życia
Wypowiedzi o Dzikim Życiu
W majowym numerze DŻ ponadto:
„Czy etnobotanikę można studiować w Polsce?” wywiad z Piotrem Siwkiem
„Dzięcioły nie głosują” Adama Bohdana
„Mazurskie jeziora – dewastowany cud natury” Krzysztofa A. Worobca
„Jerzyki – ptaki, które giną z naszych miast” Adama Gatniejewskiego
„Królestwo niedźwiedzia pod drogę” Natalii Szewczenko
„Zapowiednik „Gorgany” zagrożony zniszczeniem” wywiad z Bogdanem Prociem
„Trzeci Biegun Świata” Małgorzaty Sieradzkiej-Krusińskiej, Aleksandry Gajdy i Piotra
Cykowskiego
„Kurs na życie, czyli lokalne kontra globalne” Ryszarda Kulika
„Tybet – wyprawa do źródła” Ryszarda Kulika
„Jak Skukam pomagał ludziom” Juraja Lukáča
„Skukam odszedł do „psiego nieba” Grzegorza Bożka
„Minister prowadzi negocjacje” 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
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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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