Kwietniowe wydanie Dzikiego Życia już
dostępne
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się kwietniowe wydanie. Nie
uniknęliśmy tematu wirusa, który pojawia się w kilku artykułach, w tym w obu tekstach Roberta
Jurszo.
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się kwietniowe wydanie.
Nie uniknęliśmy tematu wirusa, który pojawia się w kilku artykułach, w tym w obu tekstach
Roberta Jurszo.
Wydanie otwiera artykuł Roberta Jurszo „Woda z krwią, rybimi łuskami i kurzymi flakami. Mokre
targi to wylęgarnie korona- i innych wirusów”. Autor podkreśla „znacząca ilość nowo poznanych i
istniejących chorób zakaźnych ma pochodzenie odzwierzęce. I właśnie mokre targi są miejscami, z
których mogą się one rozprzestrzeniać”. Pisze również o handlu dzikimi zwierzętami na wielu
chińskich targach.
W wydaniu ponadto: rozmowa o prawach zwierząt, sukces w sprawie Borżawy, ochrona irbisa,
pszczoły a środki ochrony roślin.

⇒ Zamawiam ten numer
Przypominamy o naszym Sklepie sklep.pracownia.org.pl, dzięki któremu bardzo prosto można
zamówić nasz miesięcznik oraz inne publikacje.
Zobacz, co znajdziesz w kwietniowym wydaniu:
„Co po wirusie?” Grzegorz Bożek
„Woda z krwią, rybimi łuskami i kurzymi flakami. Mokre targi to wylęgarnie korona- i
innych wirusów” Robert Jurszo
„Zmiana prawa ochrony zwierząt jest procesem” wywiad z Karoliną Kuszlewicz
„Borżawa – pierwszy wygrany bój” Krzysztof Wojciechowski
„Zmienić wszystko, czy wrócić do tego jak ma być?” Łukasz Łuczaj
„W świecie ducha gór. Irbis w kulturach Azji Środkowej – jak go chronić wykorzystując
tradycję?” Anna Zielińska-Hoşaf
„Wpływ plastiku na ptaki morskie w Tasmanii” Zuzanna Agnieszka Jagiełło
„Ekologia cnót” Maciej Sitko
„Publikacje naukowe są najważniejsze” wywiad z Andrzejem Jermaczkiem
„Ostatni Bunt” Krzysztof Wojciechowski
„Pszczoły w rzepaku, czyli jak minister rolnictwa naraża owady zapylające” Bartosz
Kwiatkowski
Wieści ze świata
„Wirus kontra wirus” Robert Jurszo
„Czego nas uczy koronawirus?” Ryszard Kulik
„Postępująca, niezauważalna apokalipsa owadów” Prof. Piotr Skubała
„Nieszczęścia to poważna sprawa” Prof. Jan Marcin Węsławski
Ścinki
humor Ryszard Dąbrowski
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Najnowszy numer jest dostępny w naszym Sklepie, w sieci e-Kiosk i eGazety, na tabletach i
smartfonach od 3 kwietnia oraz w salonach Empik i Garmond Press od 9 kwietnia. Zapraszamy do
lektury!
Miesięcznik Dzikie Życie
Grzegorz Bożek, redaktor naczelny
tel. 665 831 257; e-mail: redakcja@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra

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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