Majowy numer Dzikiego Życia już w
sprzedaży
W środku m.in. wywiad z dr. Lechem Buchholzem „Tylko w naturalnym lesie znajduję pełnię
ukojenia”, artykuł „Zwycięstwo nad Rospudą” Radosława Szymczuka, felieton Janusza Korbela „Jak
uczcić 600-lecie rzezi w Puszczy”.
W środku m.in. wywiad z dr. Lechem Buchholzem „Tylko w naturalnym lesie znajduję
pełnię ukojenia” o gradacjach korników i opiętków, skuteczności cięć sanitarnych w
naturalnych drzewostanach opanowanych przez te owady. Lech Buchholz mówi: „Gradacje i
wzmożone pojawy licznych gatunków owadów, są zjawiskiem jak najbardziej naturalnym,
występującym także w ekosystemach leśnych o najwyższym stopniu naturalności”. W
całości dostępny jest również artykuł „Zwycięstwo nad Rospudą” Radosława Szymczuka
będący podsumowaniem 10 letnich działań organizacji pozarządowych dla ochrony Doliny
Rospudy przed budową obwodnicy oraz felieton Janusza Korbela „Jak uczcić 600-lecie rzezi
w Puszczy” o kulisach obchodów 600-lecia Objęcia Ochroną Puszczy Białowieskiej, które
promuje Ministerstwo Środowiska.
W majowym numerze DŻ ponadto:
artykuł „Ochrona przyrody w górskich parkach narodowych” Grzegorza Osojcy
Krasińskiego
artykuł „Rzeczywista ochrona w Białowieskim Parku Narodowym”Grzegorza Osojcy
Krasińskiego i Radosława Szymczuka
tekst „Wisła przegrodzona kolejny raz?” Radosława Szymczuka
tekst „Dzika Przyroda” Krzysztofa Wojciechowskiego
artykuł „Nowa duchowość ekologiczna – pod lupą” Adama Pawła Kubiaka
artykuł „Wycie do Księżyca” Sensei Sunya Kjolhede
tekst „Wild Poland w Londynie” Radosława Sawickiego
informacja „Puszcza Białowieska – Czarno na białym”
tekst „Suwalszczyzna” Ryszarda Kulika
felieton „Czy to dobrze, że mamy kryzys?” Ryszarda Kulika
felieton „Krowy, mrówki i motyle” Juraja Lukáča
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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