Listopadowe wydanie Dzikiego Życia już
dostępne
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się listopadowe wydanie, którego
głównym tematem jest ochrona rezerwatu Madohora i konieczność jego powiększenia.
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się listopadowe wydanie,
którego głównym tematem jest ochrona rezerwatu Madohora i konieczność jego
powiększenia.
Wydanie otwiera artykuł Moniki Stasiak „Madohora – ochrona polskich gór jak w soczewce”. Autorka
pisze o cennym przyrodniczo obszarze Beskidu Małego, ważnym korytarzu ekologicznym w
Karpatach. Porusza problem wysychania potoku Wieprzówka, co powodowane jest przez suszę,
gospodarkę leśną oraz pobór wody na użytek stacji narciarskiej. Potrzebujemy powiększenia
rezerwatu Madohora – podkreśla.
W wydaniu ponadto: Krzemionki, Pola Osobowickie, Łowiectwo to anachronizm, sylwester w
Tatrach, Janina Maszewska-Knappe.

⇒ Zamawiam ten numer
Dla zamawiających minimum roczną prenumeratę wciąż dostępne prezenty (promocja do
20 listopada) ⇒ zobacz co mamy w prezencie.
Przypominamy o naszym Sklepie sklep.pracownia.org.pl, dzięki któremu bardzo prosto można
zamówić nasz miesięcznik oraz inne publikacje.
Zobacz, co znajdziesz w listopadowym wydaniu:
„Twórzmy rezerwaty i powiększajmy istniejące” Grzegorz Bożek
„Madohora – ochrona przyrody polskich gór w soczewce” Monika Stasiak
„Światowy obiekt UNESCO »Krzemionki« zagrożony planami budowy kopalni
wapienia” Łukasz Misiuna
„Pola Osobowickie. Czy Wrocław doczeka się rezerwatu?” wywiad z Grzegorzem
Orłowskim, Aleksandrą Kolanek i Pawłem Kisielem
„Berliński wzorzec zagospodarowania byłych pól irygacyjnych” Aleksandra Gierko
„Łowiectwo to anachronizm” wywiad z Dorotą Probucką
„»Business is business«, czyli o sylwestrze pod Tatrami” Stanisław Kędzia
„Informacja o środowisku i jak ją znaleźć” Aleksandra Owca
„Jarstwo w Polsce ma już długą tradycję” wywiad z Łukaszem Smagą
„Janina Maszewska-Knappe. Ikona międzywojennego ruchu ochrony zwierząt” Łukasz
Smaga
„»Magiczne zaangażowanie« szlakiem sztuki, aktywizmu i animacji” Aleksandra
Polerowicz
Wieści ze świata
„Wspólny mianownik” Robert Jurszo
„Wystarczająco pojemne serce” Ryszard Kulik
„Ochrona bioróżnorodności – kolejna stracona dekada” Prof. Piotr Skubała
„To co widzę i znam” Prof. Jan Marcin Węsławski
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Ścinki
humor Ryszard Dąbrowski
Najnowszy numer jest dostępny w naszym Sklepie, w sieci e-Kiosk i eGazety, na tabletach i
smartfonach od 5 listopada oraz w salonach Empik i Garmond Press od 9 listopada. 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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