Listopadowy numer Dzikiego Życia już w
sprzedaży
W środku: artykuł „Puszcza do strzelania” Grzegorza Bożka i Radosława Ślusarczyka, wywiad z
Markiem Kamińskim „Przestrzeń do myślenia”, artykuł „Reliktowe gatunki Puszczy Białowieskiej
trafiają do tartaków” Adama Bohdana.
W środku m.in.: artykuł „Puszcza do strzelania” Grzegorza Bożka i Radosława Ślusarczyka
o polowaniach na terenie Puszczy Białowieskiej. Autorzy piszą „To skandal, że poluje się na
terenie Puszczy Białowieskiej, która powinna kojarzyć się z dzikością, spokojem i ciszą”.
Artykuł przedstawia październikowe incydenty z obszaru Puszczy Białowieskiej –
zastrzelenia łani i dzika niezgodnie z prawem. Opisuje podejmowane starania o
powiększenie otuliny parku narodowego i utworzenia strefy ochrony zwierząt łownych.
„Może w końcu w BPN przestaną gwizdać kule i nie będą zabijane dzikie zwierzęta” – piszą
z nadzieją autorzy.
W całości dostępne są również wywiad z podróżnikiem Markiem Kamińskim „Przestrzeń do
myślenia”, który mówi „Przyroda w ekstremalnych warunkach może być bardzo różna – upał bądź
mróz, nadmiar wody lub susza – ale zawsze uczy człowieka pokory. Tego, że nasza wola i pasja to
potężne siły, ale jest jeszcze coś większego” oraz artykuł „Reliktowe gatunki Puszczy Białowieskiej
trafiają do tartaków” Adama Bohdana o wycinaniu starych drzew w Puszczy Białowieskiej – „Zakaz
wycinania ponadstuletnich drzew w Puszczy to fikcja” – pisze Bohdan.
W listopadowym numerze DŻ ponadto:
artykuł „Zawoja – dwa razy NIE dla Natury 2000” Krzysztofa Okrasińskiego
artykuł „Leśników żądza pieniądza” Radosława Szymczuka
artykuł „Kijowskie Centrum Ekologiczno-Kulturalne” Władimira Borejki
recencja „Historia ochrony dzikiej przyrody w USA” Krzysztofa Wojciechowskiego
artykuł „Brazylia – w obronie życiodajnej rzeki” Stanisława Jaromiego
artykuł „Ruch zwany Czipko” Alberta Rubachy
tekst „Zostałem strażnikiem. Co dalej?” Macieja Stadniczuka
felieton Juraja Lukáča „Zamaskowanie”
artykuł „We need tress na Antypodach” Mahammada Tejerana
felieton „Czy współczesna ekonomia sprzyja ludziom i przyrodzie?”Ryszarda Kulika
felieton „Przemysł w Puszczy” Janusza Korbela
Wieści z kraju
Wieści ze świata

Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sprzedaży w salonach EMPIK, RUCH oraz w
prenumeracie. Przy prenumeracie należy wpłacić kwotę równą cenie jednego numeru (4 zł)
pomnożoną przez ilość zamawianych egzemplarzy. Wpłaty prosimy kierować na nasze konto, podając
na blankiecie swój dokładny adres oraz zaznaczając, od którego numeru zaczyna się prenumerata.
Konto: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, BS Bystra, 15 8133 0003 0001 0429 2000 0001
Miesięcznik Dzikie Życie. Jedyne pismo ekologiczne w Polsce (ukazuje się od 1994 r.), które
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odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo pisze o niszczeniu i ochronie przyrody. Na łamach
miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata nauki i kultury,
przedstawiane są problemy ekologiczne i prezentowane istotne teksty dotyczące światopoglądu
ekologicznego.
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