Great Bear
Great Bear to największa puszcza klimatu umiarkowanego (ponad pięćdziesięciu procent z nich już
nie ma), znajdująca się w British Columbia (Kanada). Żyją tam m.in. niedźwiedzie, misie grizzly,
łososie, sarny, łosie, wilki, orły i inne unikalne ptaki. Niestety większość jej obszaru jest ciągle
niechroniona, w wielu miejscach trwają wycinki drzew. Kampanie i protesty ekologów w wielu
krajach nie ustają, coraz więcej firm zaprzestaje kupowania drzewa z British Columbia. Są to m.in.:
BBC Worldwide Publishing, niektóre Home Depot i Home Base. Puszczę próbują też bronić
miejscowi Indianie Nuxalk. Niektóre protesty łączą się z akcjami bezpośrednimi, takimi jak
blokowanie wycinki drzew w British Columbia 4 kwietnia br. Po raz pierwszy od 10 lat czterej
działacze Greenpeace-u zostali wtrąceni do więzień za blokadę. 14 innych dostało wyroki w
zawieszeniu. Wśród ostatnich protestów miał miejsce zaskakujący wyczyn trójki ekologów. 13 maja
br. podczas otwarcia Canadian House w Londynie, weszli oni na 50-metrową kolumnę Nelsona i
rozwiesili 25-metrowy napis „Boże ocal kanadyjską puszczę”. Wśród obecnych na ceremonii byli
premier Kanady i królowa Anglii.
Najwięcej zniszczeń w Great Bear spowodowała korporacja McMillan Bloedel. Przez wiele lat piły tej
korporacji wycinały starodrzew uszkadzając najcenniejsze obszary puszczy. Jednakże presja
zielonych okazała się duża i 10 czerwca br. McMillan ustąpiła. Oficjalnie stwierdzono, że MMB nie
będzie wycinać więcej lasów w British Columbia. Pozostali jednak inni niszczyciele.
Wśród wszystkich puszcz umiarkowane stanowią 0,2% powierzchni Ziemi, z czego 25% jest w British
Columbia. Kanadyjska puszcza kształtowała się przez 10 000 lat, rosną tam jedne z najstarszych
drzew świata. Great Bear (GB) to jedna z ostatnich ostoi łososi, które zapoczątkowują życie w
potokach i rzekach, po czym płyną do oceanów i na koniec wracają do miejsca urodzenia. Ptak
marbled murrelet zamieszkujący GB potrafi żyć tylko w dziewiczej puszczy. Marbled murrelet składa
jaja na gałęziach wysokich drzew (conajmniej 60 m), i znajduje się w Czerwonej Księdze. Latające
wiewiórki to kolejne stworzenia mogące żyć tylko w nienaruszonych lasach. Żyją tu też olbrzymie
salamandry, które są jednymi z płazów mogących bytować tylko w starej puszczy. Salamandry dzielą
terytorium z ogoniastymi żabami, dla których są przysmakiem. W GB zimują kozy i wilki. Kiedyś miś
grizzly był najpopularniejszym wśród niedźwiedzi, obecnie jest już tylko kilka miejsc gdzie żyje ten
unikalny czworonóg. W ciągu ostatnich 10 lat populacja grizzly w Ameryce Północnej zmalała o
połowę, a w USA o 99%. Połowa kanadyjskich grizzly żyje w GB. Ów miś mocno zakorzenił się w
kulturze miejscowych Indian.
Puszcza jest własnością międzynarodową. Dołącz do walki o Great Bear! Twój list może wspomóc
kampanię o ocalenie tej unikalnej puszczy w British Columbia. Wyślij list stwierdzający, że
niedopuszczalne jest, aby rząd pozwalał na wycinanie puszczy i domagający się objęcia całkowitą
ochroną Great Bear.
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