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PAN
wśpnwie prż.rwani, krdencji Pańśtwoti.j Rtdy ochlony Pźyrody
stanowfuko Komit.tu Biologii Środosiskowej i EwolucyjDej

Kómilet BióloBii ŚródóŃskóvej i E*olucrjiej PAN {yraża głębofue 7dićpókojmie odwołanien pffi
ninisfu środowiske Jm s7-} sztę większości sklidu Pańs!łowcj Rgdy ochrcn' Przyrcdy (PRoP).
Dgcyzję i9 @adniono opóźlidimi u $yd.r,&iu opinii
ż łypełnimi€n losteowień
^jążmycn
konwencji łszyĘb]ńsldej (cI']Es) oru nigkonsunoioicm
stoołis(a Rady z ninistr.n ś@dowkk|
N sprawie Puszczy Bialówissnej, w śłieuev},jaśn]oń R!dy, odpowiedzia]nośó Z aleg]ości w
§}da§óiu opinii cITEs leży po sliodó nlini§le6lw!, kióE ,źpźśa]ó
nnfuóvfui& dzia]ń komisji
clTEs w LTeslii PusTzy Białorłicskiej, Diniśel piEkroczył sqoje uPrMićnja ądając ód fudy
skonsu]lowia z nim jej stmoMska,

NićusuMlnośćczlonłó§,Pańsbrc*j nndy ochmtry hzyródy W lrałcie kad€ócji stanowi]a fundament
niez!]żnościRady, abezpi.cając ją §,dużyn stopniu pEed nacisk@i poli9cńrei. Róhorodnośó
iN§aucji mulo§Ych i dyścyplin błdawczych Eprucnlowan ch dotycna6 !źejej oronłów
śprawiala, ż opini. Rady ód7§iatiedlry lronssuś śńdosiskA niukowc8o, nicnq/kle istoby przy
podejno{uiu drcyzji dotyżqcych ocluon! modo*€co dobF, jakim śąaoby pźyrcdy, PRoP
wi.lokróhi. neeatyMie opiniow!]a śżłodli$€ d]. prżymdy prcjcl(ty i pley, bez wględu n. opcj9
politycaą atnBln j sładzy, Dotycą, to tlkże jei st&owiska ł spB*ie óchróny PBżcry Bialowiskiej,
kóE j.st Mik lo§lt obieklcn przyrodniczym \ł skali międzynarodo{ej, ulismyE M liśĘ
świalo*eBo dzi€dzictwa UNEsco. Nie jest śnyjejvtdśgićielani. ale kuslośżni,
W §lniku o§hloiej nomliżxcji nsbw' ó ochrónie p!4tody ninislł środoyńka ryskal możivość
o,1wolei! cdoŃów PóslBo§lj fudy ochrolł łzyody. 3 żteń dołóliej b]my jej sk]adu,
odNo]ując nie$yBodno ośoby, Fozbawil Rad. aulononii. a ukźe połagi i alfrniż, j'łie budo§Bla
pżżMele lat swoihi nieZldnyni rtecrżjafii. Jcgo apolvicda że now Rado ma .,efektyuTie
pmcowaó na rzcz Ułiko$mii Zsobów przytodrricącn", sloi § spPlcmóści ż ś.mąnazwą Rady, 6
pfude wszys&je z żd!ni]mi, jdkie .kreśla blasl d udlonie pźyiody, !ĘeMi€ kadencji
popźed.iej Rndy ońz dyb powotania g4ści cz]onków nołej m.ż sugmwaq że oczekuje się od niej
d&yżji, kló€ nędą h&dr.j Apełtovały inćrgsy go§podaErc i politycne, lał enb,]ne, j,k i lokalne,
niż cŃoni]y dobrc ogólnonarodo§e. jakin n$ Na,Fda
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