Kwietniowy numer Dzikiego Życia już w
sprzedaży
3 teksty są już dziś dostępne: artykuł „Niekontrolowany ruch quadów i motocrossów” Bartosza
Boćka, artykuł „Przepisy a wszelkie terenówki” Rafała Jasińskiego, felieton „Dlaczego rozjeżdżają...?”
Ryszarda Kulika.
3 teksty z numeru kwietniowego są już dziś dostępne na naszej stronie: • artykuł
„Niekontrolowany ruch quadów i motocrossów” Bartosza Boćka o szkodach powodowanych
przez niekontrolowany ruch off-road – płoszeniu zwierząt, erozji gleby, zanieczyszczeniach,
hałasie. Autor przedstawia off-road w Polsce, Rumunii, Ukrainie, na Wyspach Brytyjskich i
w stanie Wisconsin w USA. • Artykuł „Przepisy a wszelkie terenówki” Rafała Jasińskiego o
prawnych uwarunkowaniach ruchu pojazdów terenowych oraz o tym jak reagować w
sytuacjach spotkania takich pojazdów w miejscach niedozwolonych. • Felieton „Dlaczego
rozjeżdżają...?” Ryszarda Kulika – „Wielu mężczyzn, zbyt wielu mężczyzn, w wolnym czasie
dosiada mechanicznych rumaków, by w terenie pokazać swą prawdziwą moc. Samochody
terenowe, quady, motory, skutery – jest w czym wybierać. Co kryje się za tym fenomenem? –
pyta autor.
Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety od 2 kwietnia, zaś w salonikach Ruchu oraz
Empiku od 6 kwietnia. Zachęcamy do lektury!
Numery archiwalne Dzikiego Życia
Wypowiedzi o Dzikim Życiu
W kwietniowym numerze DŻ ponadto:
„Na dziko i nielegalnie” Grzegorza Bożka
„Quadem naprzód” Grzegorza Idziaka
„Terenówki a wąwozy” Rafała Jasińskiego
„Quad sójce za morze przelecieć nie pomoże” Grzegorza Gołębniaka
„Darmowa wycinka drzew na Czarnym Groniu” Krzysztofa Okrasińskiego
„Brak zgody na cięcia w rezerwacie Puszczy Białowieskiej. Leśnicy protestują” Adama
Bohdana
„20 lat walki ludu Penan o zachowanie środowiska życia” Damiana Żuchowskiego
„Pomagamy ludowi Penan i lasom na Borneo” wywiad z Erwinem Zbindenem
„Zrozumieć na nowo... siebie, przyrodę, szkołę” Iwony Kukowki
„Dzikie życie w centrum Europy” Krzysztofa Wojciechowskiego
„Jak Skukam załatwił reklamację” Juraja Lukáča
„Ożywić region” 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, Ruch, oraz zamówić w naszym sklepie (pojedyncze
egzemplarze i prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach: eGazety.pl, e-Kiosk.pl.
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