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РОДНАЯ
ПРЫРОДА
Родная прырода
Грамадскапалітычны,
навуковапапулярны
экалагічны часопіс
№4, красавік, 2019

Выдаецца са студзеня 1972 года
На беларускай і рускай мовах

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

Фота Юрыя ГОРЫДА

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

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
17.04. 2019
Фармат 60х84 1/8
Папера мелаваная
Друк афсетны. Ум. друк. арк. 7,44
Улік.выд. арк. 10,90
Тыраж 1450 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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человеческий фактор

Отходы: как предотвратить
катастрофу

у нумары

Падпісныя індэксы:
74926 — індывідуальны
749262 — ведамасны

острый ракурс

Мусор не для полигона
порядок на земле

Сделаем Беларусь чище!
черная книга

Буйволовая цикада —
опасный гость
на страже природы

“Наш отдел на хорошем счету”
метеоклуб

Радиационный мониторинг.
Практика полевых работ
под особой защитой

Природа пограничья —
общая забота
природное достояние

Водоохранные зоны:
учет и контроль
природа традиций

Дом — обобщенная картина
мироздания
записки натуралиста

Неутомимый оптимист
зеленые технологии

“Арбуз и его друзья”
удивительное — рядом

Тайны южного Полесья
закон и природа

Заслон на пути живой
контрабанды
кот и пес

Банный день для кошки
птушкі і мы

Буслы прыносяць радасць
1

