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Родная прырода
Грамадскапалітычны,
навуковапапулярны
экалагічны часопіс
№3, сакавік, 2021
Выдаецца са студзеня 1972 года
На беларускай і рускай мовах
Заснавальнік
Міністэрства прыродных рэсурсаў
і аховы навакольнага асяроддзя
Рэспублікі Беларусь
Галоўны рэдактар
Вераніка Аляксандраўна Коласава
Адрас рэдакцыі:
Юрыдычны адрас:
220013, Рэспубліка Беларусь,
г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а
email: info@zviazda.by
Паштовы адрас:
220034, Рэспубліка Беларусь,
г. Мінск, вул. Захарава, 19
email: 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”

Фота Юрыя ГОРЫДА
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национальный интерес

6

в центре внимания

8

на страже природы

Падпісана да друку
17.03.2021
      

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, 2021

«На текущую пятилетку
взяты амбициозные планы»
«Всем и каждому
интересно работать»
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метеоклуб
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грамадская ініцыятыва
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и храм, и мастерская

Дырэктар — галоўны рэдактар
Аляксандр Мікалаевіч Карлюкевіч
Тэхнічны рэдактар,
камп’ютарная вёрстка:
А.В. Папоў, К.А. Горыд
Стыльрэдактар
І.Б. Хвалей

Как сохранить богатство
лесов для планеты и человека

у нумары

Тэлефоны:
прыёмная — (017) 311-17-13
галоўны рэдактар — (017) 2638461
аддзел рэкламы — (017) 311-17-27
аддзел падпіскі — (017) 3374404

Показаниям приборов
можно верить!
Нясі, Крэчат, жывую ваду!
международное сотрудничество

Парниковые газы: мониторинг,
отчетность и верификация
Колесо жизни
книжная полка

Родной природы дивный мир
вокруг света

Не щелкай клювом!
фотоохота

На глухарином току
записки натуралиста

Граница между зимой и весной
птицы и мы

Квартиры для пернатых новоселов
кот и пес

Живая вода
біяразнастайнасць

Гняздо для лясной качкі
наедине с природой

Март зиму ломает,
теплу дорогу торит
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