Listopadowe wydanie Dzikiego Życia już
dostępne
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się listopadowe wydanie.
Tematem przewodnim numeru jest sytuacja Puszczy Karpackiej.
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Tematem przewodnim numeru jest sytuacja Puszczy Karpackiej.
Numer listopadowy prezentuje tematy dotyczące: ochrony i zagrożeń Puszczy Karpackiej w tym
obszaru projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, sytuacji łosi w Polsce, edukacji
ekologicznej ptaki na Malcie, znaczenia dziczy i bezkresu, ochrony biernej na przykładzie prof.
Stanisława Aleksiejewicza Dyrenkowa, znaczenia i wartości Puszczy Białowieskiej.
Przypominamy o naszym Sklepie sklep.pracownia.org.pl, dzięki któremu bardzo prosto
można zamówić nasz miesięcznik oraz inne publikacje.
Zobacz, co znajdziesz w listopadowym numerze:
„Nie łoś, to wilk?” Grzegorz Bożek
„Turnicki Park Narodowy – nasza druga Białowieża” Paweł Średziński
„Wyrok na łosie odroczony” Paweł Średziński
„Łączą nas ptaki – pocztówka na Maltę. Edukacja ekologiczna dla długofalowego
dobra ptaków. Sprawozdanie z przebiegu niezwykłej akcji zwykłych obywateli” Barbara
Grzebulska, Przemysław Gumułka
„Zamknąć obieg” Jan Chudzyński
„Dzicz – wyobrażenia ludzi Zachodu a społeczności plemienne” Joanna Eede
„Bezkres” Łukasz Misiuna
„Dąb Kożewnikowa w Kijowie” Krzysztof Wojciechowski, Iwan Parnikoza
„Profesor Stanisław Aleksiejewicz Dyrenkow – zapomniany klasyk ochrony biernej. W
80-lecie urodzin” Krzysztof Wojciechowski
„Danubiańskie guguły nad Dunajem” Dagmara Stanosz
„Życie jest dzikie!” wywiad ze Słomą
„Ciekawie o ptakach Puszczy Białowieskiej” wywiad z Markiem Świerszczem
„Wybrane miejsca i miejscowości wokół puszczy po stronie białoruskiej” Janusz Korbel
„Miłość do matki Ziemi” Ryszard Kulik
„Ojciec bioróżnorodności” prof. Piotr Skubała
„Nikt tego nie widzi, nikt tego nie używa a prawo to chroni” prof. Jan Marcin Węsławski
Ścinki
humor Ryszard Dąbrowski i Wiesio
Najnowszy numer jest dostępny w naszym Sklepie, w sieci e-Kiosk i eGazety, na tabletach i
smartfonach od 8 listopada października oraz w salonach Empik i Garmond Press od 13 listopada.
Zapraszamy do lektury!
Miesięcznik Dzikie Życie
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Miesięcznik Dzikie Życie jest jedynym w Polsce pismem, które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo opisuje
problemy ochrony przyrody w kraju i zagranicą. Popularyzujemy ideę ochrony dzikiego życia. Ujawniamy kto i z jakich
pobudek niszczy przyrodę. Mamy własne zdanie.
Miesięcznik można kupić w salonach Empik, Garmond Press oraz zamówić w naszym sklepie (pojedyncze egzemplarze i
prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach: eGazety.pl, e-Kiosk.pl oraz na tabletach i smartfonach.
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