Lutowe wydanie Dzikiego Życia już dostępne
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się lutowe wydanie, w którym
głównym tematem jest spalanie lasów jako biomasy oraz raport „Lasy do spalenia. Prawdziwa cena
bioenergii”.
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się lutowe wydanie, w
którym głównym tematem jest spalanie lasów jako biomasy oraz raport „Lasy do spalenia.
Prawdziwa cena bioenergii”.
Artykuł główny wydania na temat ciemnej strony zielonej transformacji przygotował Michał Kolbusz.
„Największym odnawialnym źródłem energii w Unii Europejskiej nie jest ani słońce, wiatr czy woda –
jest nim biomasa. 60% energii odnawialnej pochodzi ze spalania materii organicznej, z czego 60% to
drewno pozyskane bezpośrednio z lasu lub będące odpadem z przetwórstwa drzewnego”. Artykuł
szczegółowo prezentuje sytuację dotyczącą spalania biomasy, odnosi się również do właśnie
wydanego raportu „Lasy do spalenia. Prawdziwa cena bioenergii”.

⇒ Zamawiam ten numer
W wydaniu: biomasa, rezerwat Madohora, pomniejszenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Las
Mokrzański, mity o kosztach polityki klimatycznej, droga topolowa u Władysława Reymonta.
Przypominamy o naszym Sklepie sklep.pracownia.org.pl, dzięki któremu bardzo prosto można
zamówić nasz miesięcznik oraz inne publikacje.
Zobacz, co znajdziesz w lutowym wydaniu:
„Łysiec utracony” Grzegorz Bożek
„Nie wszystko co zielone jest eko. Biomasa leśna w europejskiej energetyce” Michał
Kolbusz
„Biomasa to zła droga, czyli o ważnym raporcie »Lasy do spalenia. Prawdziwa cena
bioenergii«” rozmowa z Augustynem Mikosem
„Jaki był 2021 rok w »Dzikim Życiu«”
„Madohora, czyli czy będzie co chronić?” Alan Weiss
„Odszedł wielki E.O. Wilson” prof. Jan Marcin Węsławski
„Łysiec a sprawa przyszłości polskich parków narodowych” rozmowa z Moniką Stasiak i
Łukaszem Misiuną
„Nie oddamy Lasu Mokrzańskiego” Izabella Młynarczyk
„Obalamy mity o kosztach polityki klimatycznej” Diana Maciąga, Katarzyna Wiekiera
„Zagospodarowanie wielkiej dziury? O wyobraźni w transformacji energetycznej”
Hanna Schudy
„Droga topolowa w krajobrazie mazowieckiej wsi oczami Władysława Reymonta”
Wojciech „Lutygozd” Wochna
„Biegowy sezon 2021 w »Dzikie Życie RunTeam« za nami”
„Tup, tup” Krzysztof Próchniewicz
„Dźwięk” Dagmara Stanosz
Wieści ze świata
„Natura i kultura” Ryszard Kulik
„Życie w oceanach weszło w fazę wymierania” prof. Piotr Skubała
„Gender i Dzika Przyroda” 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 2 lutego oraz w salonach Empik i Garmond Press od 10 lutego. 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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