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Родная прырода
Грамадскапалітычны,
навуковапапулярны
экалагічны часопіс
№2, люты, 2019
Выдаецца са студзеня 1972 года
На беларускай і рускай мовах
Заснавальнік
Міністэрства прыродных рэсурсаў
і аховы навакольнага асяроддзя
Рэспублікі Беларусь

Тэлефоны:
прыёмная — (017) 2871919
галоўны рэдактар — (017) 2638461
аддзел рэкламы — (017) 2871779
аддзел падпіскі — (017) 3374404
Для пісем: pryroda@zviazda.by
Падпісныя індэксы:
74926 — індывідуальны
749262 — ведамасны
Пасведчанне аб дзяржаўнай
рэгістрацыі сродку масавай
інфармацыі № 572
ад 29.01.2014,
выдадзенае Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь
Выдавец
Рэдакцыйнавыдавецкая ўстанова
“Выдавецкі дом “Звязда”
Дырэктар — галоўны рэдактар
Павел Якаўлевіч Сухарукаў
Тэхнічны рэдактар,
камп’ютарная вёрстка:
А.В. Папоў, А.К. Асіпенка
Стыльрэдактар
І.Б. Хвалей
Падпісана да друку
15.02. 2019
Фармат 60х84 1/8
Папера мелаваная
Друк афсетны. Ум. друк. арк. 7,44
Улік.выд. арк. 10,90
Тыраж 1534 экз.
Заказ

Рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства “БудМедыяПраект”.
ЛП 02330/71 ад 23.01.2014,
вул. В. Харужай, 13/61,
220123, Мінск, Рэспубліка Беларусь
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.

© Міністэрства прыродных
рэсурсаў і аховы
навакольнага асяроддзя
Рэспублікі Беларусь, 2019
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чалавечы фактар

Выратуем арла!
глабальнае пытанне

Маленькія крокі —
для значных вынікаў
международное сотрудничество

Порядок на земле
как осознанная необходимость
черная книга

Украшение усадеб —
вред для природы
метеоклуб

Сила воздуха
вторичные ресурсы

Зачем собирать
стеклянную тару?
природное достояние

Операция “Инвентаризация”
знаёмыя незнаёмцы

Рагаты, вялікі, а не зубр…
жывая сімволіка

Пра што салоўка спявае
і храм, і майстэрня

Павернутая да зорак
экалагічны досвед

Некарысныя “выкапні” Ямала
записки натуралиста

В небе парила...
пролетная птица
кот и пес

А мне не страшен шум и гром
рыбак — рыбаку

Поймать крупную плотву
наедине с природой

Вилия в ледяном панцире
1

у нумары

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

Фота Мікалая ГУЛІНСКАГА

Галоўны рэдактар
Вольга Уладзіміраўна Пралюк

