Przyjedź podziwiać rykowisko w Puszczy
Białowieskiej!
Przyjedź do Puszczy Białowieskiej podziwiać rykowisko jeleni szlachetnych choćby jeszcze dzisiaj!
Będziemy tam do 26 września. To już 10 edycja akcji „Rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych”
organizowanej przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot. W tym roku współorganizatorami będą
Obóz dla Puszczy i Fundacja Dzika Polska.
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Poza możliwością zachwycania się dziką przyrodą, ta kampania społeczna ma na celu pokazanie, że
monopol myśliwych na rykowisko jest nieuprawniony. Można doświadczać tego szczególnego dla
jeleni czasu w sposób alternatywny, znacznie mniej inwazyjny, w naszym odczuciu głębszy i
pełniejszy. Niech rykowisko będzie festiwalem życia, a nie igrzyskami śmierci.
Gody są kluczowym momentem w życiu zwierząt, a ich wynik rzutuje na przyszłość całej populacji,
dlatego większość gatunków łownych podlega w okresie rozrodczym ochronie. Także jelenie powinny
mieć szansę na przekazanie swoich genów przyszłym pokoleniom w sposób rządzony jedynie
prawami natury. Odstrzał jeleni w tym wrażliwym okresie to potężne zakłócenie ich biologii,
dlatego postulujemy objęcie ich w tym czasie ochroną i zaprzestanie organizowania
polowań podczas rykowiska.
Jak co roku podkreślamy, że akcja społeczna „Rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych” ma na celu
propagowanie pozytywnego spędzania czasu w lesie, bez krwawych łowów i ochrony przyrody, nie
zaś antagonizowanie poszczególnych grup społecznych i środowisk. Podczas obserwacji na
pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo uczestników obozu oraz dobrostan dzikich zwierząt.
Nacisk kładziemy przede wszystkim na słuchanie rykowiska, nie dążąc do spotkań z jeleniami za
wszelką cenę w sposób, który mógłby im zaszkodzić.
W tym roku naszą bazą noclegową będzie budynek Puszczańskiego Punktu Informacyjnego
– Teremiski 12. W obozie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. Przyjechać można na cały czas
trwania obozu albo tylko na kilka dni. Warunkiem wzięcia udziału w obozie jest wcześniejsze
zgłoszenie na adres dlapuszczy@gmail.com i otrzymanie informacji z potwierdzeniem oraz
informacjami technicznymi o miejscu i organizacji obozu. Liczba miejsc noclegowych ograniczona.
Zapraszamy serdecznie.
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