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Рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства “БудМедыяПраект”.
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Пры выкарыстанні матэрыялаў
спасылка на часопіс
“Родная прырода” абавязковая.
Рукапісы не рэцэнзуюцца
і не вяртаюцца. Рэдакцыя па сваім
меркаванні адбірае і публікуе
адрасаваныя ёй пісьмы.
Адказнасць за змест рэкламных
публікацый і модуляў нясуць
рэкламадаўцы.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА

Выдавец
Рэдакцыйна0выдавецкая ўстанова
“Выдавецкі дом “Звязда”
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человеческий фактор

Время авосек
и молока в стекле

у нумары

Тэлефоны:
прыёмная — (017) 287019019
галоўны рэдактар — (017) 263084061
аддзел рэкламы — (017) 287017079
аддзел падпіскі — (017) 337044004
Для пісем: pryroda@zviazda.by

Фота Васіля ЗЯНЬКО

Адрас рэдакцыі:
Юрыдычны і паштовы адрас:
220013, Рэспубліка Беларусь,
г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а
e0mail: info@zviazda.by

культура земляробства

Клубніцы без нітратаў
і агуркі без пестыцыдаў
экотехнологии

Чистая и бесплатная энергия
черная книга

Чужеродный слизень
с Кавказа
есть проблема

Рыба гибнет?
нацыянальны інтарэс

Крочыць па “зялёным” шляху
острый ракурс

Тароматы: за и против
рядом с нами

Почему аисты не улетают
на юг?
в гостях у мастера

Ее величество глина
у свеце раслін

Беларускія цытрусы?
Чаму б і не!
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“зорны” выхаванец

“Дымка — гаспадыня ў доме”
кот и пес

“Снежный поезд севера”
рыбак — рыбаку

В коряжнике с мормышкой
природа камней

В содружестве
библейских самоцветов
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