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РОДНАЯ
ПРЫРОДА
Родная прырода
Грамадскапалітычны,
навуковапапулярны
экалагічны часопіс
№8, жнівень, 2019

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 і паштовы адрас:
220013, Рэспубліка Беларусь,
г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а
email: info@zviazda.by
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
16.08. 2019
Фармат 60х84 1/8
Папера мелаваная
Друк афсетны. Ум. друк. арк. 7,44
Улік.выд. арк. 10,90
Тыраж 1291 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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острая тема

Собаки и кошки — не вещи,
а живые существа

у нумары

Падпісныя індэксы:
74926 — індывідуальны
749262 — ведамасны

устойлівае развіццё

Веласіпеды — для горада
міжнароднае супрацоўніцтва

Абыходжанне з адходамі.
Польскі вопыт
общественная инициатива

Пробежки за... мусором
природное достояние

Переучет рек, озер и ручьев
метеоклуб

Засухи в Беларуси
наука о земле

Изпод земли достать
черная книга

Ягодка, но с подвохом
прырода традыцый

Як беларусы
наваселле спраўлялі
из личного опыта

Домашнее манго —
это реально!
клуб пчеловодов

Тайны пчелиной семьи
кот и пес

Детский сад для... щенка
рыбак — рыбаку

“Карточные” лини
знакамітыя сады Сусвету

Сады Вялікага
Княства Літоўскага
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