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Czy rząd ograniczy zabijanie dla sportu?
Premier Donald Tusk, komentując przegrane głosowanie w sprawie uboju bez ogłuszania
powiedział: „W dyskusji na temat cierpienia zwierząt w ubojniach rytualnych nie pojawił
się żaden wniosek na temat polowań, choć zwierzęta, które giną albo są ranne w trakcie
polowania cierpią bardziej niż w trakcie uboju klasycznego, czy rytualnego”.
Panie Premierze: przestańmy polować na ptaki! apeluje ogólnopolska koalicja Niech Żyją!
prowadząca kampanię o zakaz polowań na dzikie ptaki.
Strzelanie do dzikich ptaków to rekreacja którą uprawia zaledwie 1 na 400 Polaków, a skutki
odczuwać będzie wiele przyszłych pokoleń.
Pomyłkowo zabijane są gatunki chronione. Do wód i gleby wprowadzany jest toksyczny
ołowiany śrut. Ponadto polowania na ptaki to zajęcie okrutne - część zwierząt zostaje
postrzelonych i nie ginie na miejscu.
Z drugiej strony mięso dzikich ptaków nie ma w skali kraju żadnego znaczenia gospodarczego.
Ptaki nie powodują liczących się szkód w uprawach, a myśliwi i tak nie pokrywają takich strat.
Nie ma potrzeby kontroli populacji, tzw. gospodarka łowiecka jest niemożliwa.
Już 15 sierpnia rozpocznie się sezon polowań na ptaki. Część wychowywać będzie wtedy nie
potrafiące jeszcze latać potomstwo. Czy konieczne jest polowanie na pisklęta?
Zdaniem koalicji Niech Żyją! wprowadzenie zakazu polowań na ptaki byłoby zmianą jednego z
najgorszych - z przyrodniczego i etycznego punktu widzenia - aspektów myślistwa.
Koalicja zwraca się z apelem do Premiera Donalda Tuska o wykreślenie dzikich ptaków z listy
zwierząt łownych. Wystarczyłby jeden podpis ministra środowiska.
Debata nad ubojem bez ogłuszania daje rządowi jasną wskazówkę, iż priorytetem dla większości
Polaków jest unikanie zbędnych cierpień zwierząt. Sprawa polowań na ptaki jest prostsza, niż
ubój. Tutaj na przeszkodzie nie stoi ekonomia.
Kampanię Niech Żyją! poparli m.in. Maja Ostaszewska, Olga Tokarczuk, profesor Ewa
Symonides, Wojciech Eichelberger, Szymon Hołownia, Mariusz Szczygieł, Adam Wajrak.
Dlaczego polowanie na ptaki to jedynie krwawe hobby, a nie gospodarka?
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