Białowieża. Na dzień dobry wieniec nagrobny
dla miłośników przyrody
Uczestnicy kampanii „Rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych” zostali niemile przywitani przez
nieznanych sprawców. Po nocnym najściu – zamaskowani goście zostawili im nagrobny wieniec.
Uczestnicy kampanii „Rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych” zostali niemile przywitani
przez nieznanych sprawców. Po nocnym najściu – zamaskowani goście zostawili im
nagrobny wieniec. Miłośnicy przyrody złożyli do Prokuratury Rejonowej w Hajnówce
zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.
Do incydentu doszło, w nocy 16/17 września drugiego dnia pobytu miłośników przyrody w
Białowieży. Wtedy o godz. 2 w nocy na teren obozu przyrodniczego wtargnęło 3 mężczyzn. Jeden z
nich miał pochodnię, którą wymachiwał, inny rzucił przed dom na podjeździe wieniec nagrobny.
Osoby były zakapturzone, przyjechały samochodem, który miał zakryte numery rejestracyjne.
Miłośnikom przyrody udało się jednak odczytać zakryte numery. Jeszcze tego samego dnia rano,
przedstawiciele Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot złożyli w Prokuraturze
Rejonowej w Hajnówce zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 191 par. 1 oraz
art. 193 Kodeksu Karnego.

Mieszkańcy puszczańskich miejscowości, dzięki obecności turystów, którzy przyjeżdżają
podziwiać przyrodę Puszczy Białowieskiej, mają korzyści finansowe. Mamy nadzieję, że
żenujący incydent, do którego doszło wczorajszej nocy, nie jest głosem mieszkańców tych
okolic
mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenia
Przypominamy, miłośnicy przyrody przybyli do Puszczy Białowieskiej by podjąć działania w ramach
kampanii „Rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych”. Codziennie przebywają w terenie, obserwując
rykowisko – mają aparaty fotograficzne, lornetki i przewodniki do identyfikacji zwierząt i ich tropów.
Podkreślają, że rykowisko powinno być kojarzone jako wyjątkowej urody atrakcja przyrodniczoturystyczna, w której udział może wziąć każdy, a przestało być kojarzone jedynie jako ukoronowanie
sezonu myśliwskiego.
Drugim, bardzo ważnym elementem działań prowadzonych przez miłośników przyrody jest
doprowadzenie do merytorycznej dyskusji o wpływie prowadzonej gospodarki łowieckiej na przyrodę
cennych przyrodniczo miejsc, które są chronione w ramach europejskiej sieci obszarów Natura 2000,
m.in. w Puszczy Białowieskiej.
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