Marcowe wydanie Dzikiego Życia już
dostępne
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się marcowe wydanie. Krzysztof
Wojciechowski donosi o sukcesie ochrony przyrody w Ukrainie – łoś stał się gatunkiem chronionym.
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się marcowe wydanie.
Krzysztof Wojciechowski donosi o sukcesie ochrony przyrody w Ukrainie – łoś stał się
gatunkiem chronionym.
W ostatnich dniach 2017 roku łoś w Ukrainie został wpisany do Czerwonej Księgi Ukrainy, a to
oznacza, że przestał być zwierzęciem, na które się poluje, a stał się gatunkiem chronionym. To wielki
sukces ukraińskich obrońców przyrody, których wspierali polscy przyrodnicy i ekolodzy, w tym
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.
Przypominamy o naszym Sklepie sklep.pracownia.org.pl, dzięki któremu bardzo prosto
można zamówić nasz miesięcznik oraz inne publikacje.
Zobacz, co znajdziesz w marcowym numerze:
„Pozorowanie dialogu i zmierzch łowiectwa” Grzegorz Bożek
„Ukraińskie łosie pod ochroną” Krzysztof Wojciechowski
„Rok Ekologii w Rosji okiem niezależnego ekologa” Walery Brinich
„Szczyt spontaniczności – przygotowania do COP 24 w Katowicach” Hanna Schudy
„Filozofia w czasach antropocenu” Andrzej Gąsiorowski
„Na styku kultury fizycznej i filozofii głębokiej ekologii” wywiad z Moniką Kowalczyk
„Dzika przyroda Turcji – zagrożenia i ochrona” Anna Zielińska-Hoşaf
„Mistyk dalekiego Zachodu” Remigiusz Okraska
„Marzenie o czystej, dzikiej rzece” wywiad z Tomaszem Tatrzańskim
„Łączą nas ptaki – sztuka i ekologia dla najmłodszych” Mariola Ptak, Grzegorz Ptak
Wieści ze świata
„Czy myśliwym zależy na reformie łowiectwa w Polsce?” Robert Jurszo
„Depopulacja czy ograniczenie wzrostu?” Ryszard Kulik
„Paul Ehrlich o marnej przyszłości naszego świata” prof. Piotr Skubała
„Bardzo niebezpieczna mieszanka” 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 7 marca oraz w salonach Empik i Garmond Press od 12 marca. Zapraszamy do
lektury!
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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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