Majowe wydanie Dzikiego Życia już dostępne
Kup najnowszy, majowy numer Miesięcznika Dzikie Życia. Wydanie otwiera rozmowa z teriolożką
Katarzyną Kozyrą-Zyskowską, która opowiada na czym polega praca przyrodnika.
Kup najnowszy, majowy numer Miesięcznika Dzikie Życia. Wydanie otwiera rozmowa z
teriolożką Katarzyną Kozyrą-Zyskowską, która opowiada na czym polega praca przyrodnika.
W wywiadzie „Tropienia to podstawa mojej pracy” teriolożka Katarzyna Kozyra-Zyskowska podkreśla
jak ważne jest obecność przyrodnika w terenie oraz analiza zebranych danych. Dzieli się refleksjami
z tropienia dzikich zwierząt czy monitoringu migracji zwierząt przy drogach i autostradach.
Reklamuje swój podcast „Praca Przyrodnika”, który skierowany jest do pasjonatów przyrody, ale i
ludzi myślących o pracy w zawodach związanych z przyrodą.
W wydaniu przeczytacie też artykuł Katarzyny Koryzy-Zyskowskiej o wydrze euroazjatyckiej.

⇒ Zamawiam ten numer
W wydaniu: praca przyrodnika, wydra, ochrona klimatu, bezpieczeństwo energetyczne, Jacek
Karczewski, Bufo bufo.
Przypominamy o naszym Sklepie sklep.pracownia.org.pl, dzięki któremu bardzo prosto można
zamówić nasz miesięcznik oraz inne publikacje.
Zobacz, co znajdziesz w majowym wydaniu:
„Pracować dla przyrody z pasją” Grzegorz Bożek
„Tropienia to podstawa mojej pracy” rozmowa z Katarzyną Kozyrą-Zyskowską
„Wydra – odrodzenie drapieżnika. Krótki przegląd historii ochrony wydry w Europie”
Katarzyna Kozyra-Zyskowska
„Naukowcy z całego świata: najbliższe lata decydujące dla ochrony klimatu!” Katarzyna
Wiekiera, Dominik Olędzki
„Trwa energetyczna rewolucja, którą Polska przesypia śniąc sen o atomie” Zespół
Pracowni
„Wojna w Ukrainie a bezpieczeństwo energetyczne” Klaudia Urban
„Ochrona przyrody to praca zespołowa” rozmowa z Jackiem Karczewskim
„Bufo bufo – majestat niskiego wzrostu” Barbara Hartman
„Bór sosnowy na krzemieniu pasiastym. O wyjątkowych związkach świata istot żywych
z kopalniami krzemienia sprzed 5000 lat” Łukasz Misiuna
Wieści ze świata
„Pryvit” Dagmara Stanosz
„Zezwierzęcenie” Ryszard Kulik
„Porozumienie paryskie na rzecz przyrody” prof. Piotr Skubała
„Głuchy telefon” prof. Jan Marcin Węsławski
Ścinki
humor Ryszard Dąbrowski
Najnowszy numer jest dostępny w naszym Sklepie, w sieci e-Kiosk i eGazety, na tabletach i
smartfonach od 6 maja oraz w salonach Empik i Garmond Press od 12 maja. 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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