9

РОДНАЯ
ПРЫРОДА

рубрика

1
202

Родная прырода
Грамадска-палітычны,
навукова-папулярны
экалагічны часопіс
№9, верасень, 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
e-mail: info@zviazda.by
Паштовы адрас:
220034, Рэспубліка Беларусь,
г. Мінск, вул. Захарава, 19
e-mail: pryroda@zviazda.by
Тэлефоны:
прыёмная — (017) 311-17-13
галоўны рэдактар — (017) 263-84-61
аддзел рэкламы — (017) 311-17-27
аддзел падпіскі — (017) 337-44-04

Пасведчанне аб дзяржаўнай
рэгістрацыі сродку масавай
інфармацыі № 572
ад 29.01.2014,
выдадзенае Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь
Выдавец
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова
“Выдавецкі дом “Звязда”
Дырэктар — галоўны рэдактар
Аляксандр Мікалаевіч Карлюкевіч
Тэхнічны рэдактар,
камп’ютарная вёрстка:
А.В. Папоў, К.А. Горыд
Стыльрэдактар
І.Б. Хвалей
Падпісана да друку
15.09.2021
Фармат 60х84 1/8
Папера мелаваная
Друк афсетны. Ум. друк. арк. 5,58
Улік.-выд. арк.
Тыраж  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, 2021

верасень

2021

Фота Аксаны ЯНОЎСКАЙ

2

трансграничное сотрудничество

5

безопасная среда

8

на страже природы

В приоритете — экологическое
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и понимать критику»
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Идеальной численной модели
прогноза погоды не существует
Вторая жизнь строительных
отходов
Паглядзім на цішыню
удивительное — рядом

Символ стойкости
в мире растений
Необыкновенные мышки
истоки Родины

Большая жизнь малой реки
мир насекомых

Бабочка цвета вишни
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Крачки взрослеют быстро
кот и пес

Брошенные животные —
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«Качыны бераг»
запрашае наведвальнікаў
1

у нумары

Падпісныя індэксы:
74926 — індывідуальны
749262 — ведамасны

