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Szanowny Panie Prezesie,
Państwowa Rada Ochrony Przyrody przyjmuje do wiadomości stanowisko Stowarzyszenia na rzecz
Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik”, datowane na 1 lutego 2016 r., które wpłynęło do
Sekretariatu Rady w dniu 1 marca 2016 r.
Ponieważ w piśmie tym odwołują się Państwo do listu Stowarzyszenia Miłośników Żubrów,
w załączeniu przesyłamy do wiadomości kopię naszej odpowiedzi na ten list. Jest ona także dostępna
na stronie internetowej PROP1. Jak z niej wynika, Rada nie jest zwolennikiem biernej ochrony żubrów
– co Państwo zarzucacie w swoim piśmie. Rzeczywiście – w opinii PROP komercyjne polowania
na żubry nie są rozwiązaniem właściwym z punktu widzenia prawnego i edukacyjnego. Między
polowaniami komercyjnymi a ochroną bierną istnieje jeszcze szerokie spektrum różnorodnych działań
z zakresu ochrony czynnej i zarządzania adaptacyjnego. Podobnie Rada nie podziela Państwa opinii,
że rezygnacja z komercyjnych polowań „z założenia wyklucza możliwość generowania jakichkolwiek
przychodów, które można by w przyszłości przeznaczyć na ochronę przyrody”. Takie podejście
potwierdza nasze obawy, że komercyjne polowania na gatunki chronione mogą mieć negatywny
wpływ na świadomość społeczną. Zapewniamy, że istnieje wiele innych sposobów czerpania korzyści
z obecności gatunków chronionych, niż ich komercyjny odstrzał (np. różne rodzaje turystyki czy
rozmaite usługi ekosystemowe). Państwa propozycja, iż „podobnie jak w stosunku do chronionego
żubra [komercyjne odstrzały i sprzedaż uzyskanych części], powinno się postępować także
w odniesieniu do pozostałych gatunków chronionych” potwierdza obawy wyrażane przez PROP,
że merkantylne podejście do zwierzęcia będącego symbolem ochrony gatunkowej w Polsce, będzie
powodowało podobne postulaty także w stosunku do innych chronionych taksonów.
Dziękuję za Państwa list, który ukazuje podejście do ochrony przyrody niektórych kręgów
społeczeństwa. Jestem przekonany, że o istnieniu takich poglądów trzeba pamiętać, tworząc strategie
zarządzania gatunkami chronionymi oraz planując działania z zakresu edukacji przyrodniczej.
Z poważaniem,

dr Andrzej Kepel
przewodniczący PROP
Załącznik: kopia pisma nr PROP/2015-12-3 do Stowarzyszenia Miłośników Żubrów
Do wiadomości – adresaci listu SnrzWB „Matecznik”:
- Minister Środowiska
- Główny Konserwator Przyrody
- Dyrektor DLiOP w Ministerstwie Środowiska
- Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
- Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
- Zarząd Główny PZŁ
- Komisja Łowiecka PZL
- Prezes Zarządu SMŻ
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