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Informacje o działaniach na rzecz Puszczy Białowieskiej
Informujemy, że Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Etologicznego podjął
uchwałę popierającą stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
wyrażające sprzeciw wobec planów intensyfikacji użytkowania rębnego Puszczy
Białowieskiej. Dokument prezentujący oficjalne stanowisko Polskiego Towarzystwa
Etologicznego w tej sprawie można również znaleźć na naszej stronie internetowej.
Polskie Towarzystwo Etologiczne skupia swoją działalność przede wszystkim na
realizacji swoich celów statutowych, do których należy przede wszystkim promowanie
rozwoju nauk behawioralnych i popularyzacja ich osiągnięć. Niemniej jednak, kilkakrotnie
już zajmowaliśmy stanowisko w innych szczególnie ważnych kwestiach, takich jak sprzeciw
wobec niehumanitarnych warunków transportu koni rzeźnych, obrona zagrożonej przyrody
doliny Rospudy, prawodawstwo dotyczące uboju dokonywanego bez pozbawiania zwierzęcia
świadomości, oraz nierzetelne przedstawianie przez media zagadnień mających związek z
prowadzeniem badań doświadczalnych z użyciem zwierząt.
Za taką ważną kwestię uznaliśmy obecnie również działania na rzecz zachowania
walorów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej.
Już od chwili swojego powstania etologia kładzie szczególny nacisk na badania
zachowania zwierząt prowadzone w warunkach środowiska naturalnego. Dlatego też dbałość
o zachowanie bezcennego dziedzictwa przyrodniczego, jakim jest Puszcza Białowieska, jest
dla nas sprawą kluczowej wagi. Tradycje ochrony tego obszaru – jedynego polskiego
przyrodniczego obiektu wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - mają już
kilkaset lat i zaprzepaszczenie tych dokonań byłoby zarówno dla Polski, jak i dla całego
świata niepowetowaną stratą.
Polskie Towarzystwo Etologiczne przyłącza się więc do głosów sprzeciwiających się
zwiększeniu ingerencji gospodarczej w obrębie Puszczy Białowieskiej i wspólnie z nimi
wnosi, by niepodważalnym priorytetem dla wszelkich działań podejmowanych na terenie
Puszczy Białowieskiej stała się wyłącznie dbałość o zachowanie niepowtarzalnych walorów
przyrodniczych tego obszaru.
Apelujemy też o podpisanie apelu w obronie walorów przyrodniczych Puszczy
Białowieskiej skierowanego do pani premier Beaty Szydło, który można znaleźć na stronie
http://kochampuszcze.pl/
Więcej informacji m.in. na stronach
http://kochampuszcze.pl/informacje/
http://www.polskiwilk.org.pl/puszcza-bialowieska
Dokumenty wyrażające opinie środowiska naukowego:
Opinia Państwowej Rady Ochrony Przyrody z 18 listopada 2015 r. w sprawie projektu aneksu
do Planu urządzania lasu Nadleśnictwa Białowieża:
http://www.polskiwilk.org.pl/download/PROP-15-13_aneks-PUL-NadlesnictwaBialowieza.pdf
Stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk z 26 listopada 2015 r. w
sprawie planów intensyfikacji użytkowania rębnego Puszczy Białowieskiej:
http://www.polskiwilk.org.pl/download/KOP_PAN.pdf
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Stanowisko Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego z dnia 4 grudnia 2015 roku
w sprawie Aneksu do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Białowieża:
http://www.otop.org.pl/uploads/media/stanowisko-rady-bpn_aneks.pdf
Dlaczego martwe świerki są potrzebne w Puszczy Białowieskiej - opracowanie zbiorowe, 12
stycznia 2016 r.:
http://www.polskiwilk.org.pl/download/PuszczaBialowieska_Swierki.pdf
Apel biologów z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiony na łamach Gazety Wyborczej
15 stycznia 2016
http://wyborcza.pl/1,75400,19479088,nie-tnijmy-puszczy-zostawmy-naturze-wolna-rekeapeluja-biologowie.html
Stanowisko Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach w sprawie planowanego zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej
przyjęte w dniu 22 stycznia 2016 r.
http://kochampuszcze.pl/Rada_WBiOS_US_stanowisko.pdf

