Protest przeciwko decyzji rządu o masowym wyniszczaniu populacji dzików w Polsce
Jesteśmy oburzeni porozumieniem między Ministerstwem Środowiska, Polskim Związkiem Łowieckim i Głównym Lekarzem Weterynarii w sprawie zmasowanego i wielkoobszarowego
polowania na dziki*.Popieramy protesty naukowców, intelektualistów i wszystkich ludzi przeciwnych decyzji Ministra Środowiska o masowym wyniszczaniu populacji dzików w Polsce pod
pretekstem likwidacji ognisk afrykańskiego pomoru świń.
Apelujemy do rządu – zrezygnujcie z zabijania tych pożytecznych zwierząt! Powołajcie zespół niezależnych ekspertów do sprawy wygaszenia wirusa ASF w Polsce!
Dziki mimo, że chorują na ASF nie są odpowiedzialne za choroby świń, bo nie mają kontaktu z hodowlą.
Zakażenie hodowli świń ASF powodują najczęściej jak podaje Nadzór Weterynaryjny :
- brak higieny w chlewniach,
- nie przestrzeganie zasad higieny przy transporcie i żywieniu,
- hodowle zlokalizowane w niewielkiej odległości od siebie .
Groźny dla zwierząt wirus ASF nie zagraża ludziom, ale mogą przenosić go ci, którzy mają kontakt z zabijanymi dzikami np.:
 Myśliwi biorący udział w polowaniach i posiadający często własne hodowle świń,
 Osoby pracujące przy transporcie zastrzelonych chorych sztuk,
 Obsługa umieszczająca zabite dziki w chłodni,
 Lekarze prowadzący badania weterynaryjne,
 Osoby pracujące przy segregacji i przetwarzaniu mięsa.
Wystrzelanie dzików nie usunie zarazy, wręcz spowoduje dalsze komplikacje. Populacja tych zwierząt jest potrzebna do zachowania równowagi w przyrodzie:
Dziki spulchniają ściółkę w lasach ryjąc w poszukiwaniu pokarmu.
Wyjadają z gleby szkodniki, chroniąc korzenie drzew.
Żywią się mięsem padłych zwierząt, a więc usuwają z lasu padlinę,
Dziki są niezbędnym elementem ekosystemu leśnego utrzymującym porządek w lesie.
Za Zarząd Polskiego Klubu Ekologicznego
Maria Staniszewska
*Porozumienie podpisane między Ministerstwem Środowiska, Polskim Związkiem Łowieckim i Głównym Lekarzem Weterynarii w sprawie zmasowanego i wielkoobszarowego polowania na dziki na terenie całej Polski. W dniu 2 stycznia
2019 powiadomiono Urzędy Gmin i Nadleśnictwa o Rozporządzeniu Ministerstwa Rolnictwa w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików. Rozporządzenie zawisło też na stronie resortu.
Wprowadza się je przy pomocy kija i marchewki. Dla posłusznych myśliwych są nagrody – za zabicie lochy 650zł, za pozostałe dziki 300zł. Obwodom niewykonującym polecenia grozi likwidacja .

