
PPoossiittiioonn  SSttaatteemmeenntt  ooff  tthhee  EEllkk  TToowwnnsshhiipp  HHiissttoorriiccaall  SSoocciieettyy  oonn  tthhee  
CCiittiizzeennss’’  WWiillddeerrnneessss  PPrrooppoossaall  ffoorr  PPeennnnssyyllvvaanniiaa’’ss  AAlllleegghheennyy  NNaattiioonnaall  FFoorreesstt  

  
OOvveerrvviieeww::    IInn  22001122,,  EETTHHSS  eennddoorrsseedd  tthhee  CCiittiizzeennss’’  WWiillddeerrnneessss  PPrrooppoossaall  ffoorr  
PPeennnnssyyllvvaanniiaa’’ss  AAlllleegghheennyy  NNaattiioonnaall  FFoorreesstt,,  bbuutt  oouurr  pprriimmaarryy  ffooccuuss  iiss  tthhee  aarreeaass  llooccaatteedd  iinn  
EEllkk  TToowwnnsshhiipp,,  kknnoowwnn  aass  tthhee  pprrooppoosseedd  CCoorrnnppllaanntteerr  WWiillddeerrnneessss  AArreeaa  aanndd  tthhee  pprrooppoosseedd  
SSccaannddiiaa  NNaattiioonnaall  RReeccrreeaattiioonnaall  AArreeaa..    OOuurr  ppuurrppoossee  iiss  ttoo  pprreesseerrvvee  aanndd  pprrootteecctt  tthhiiss  pprriissttiinnee  
ffoorreessttllaanndd,,  bbyy  aann  aacctt  ooff  CCoonnggrreessss,,  ffrroomm  ddeessttrruuccttiioonn  aanndd  ccoommmmeerrcciiaall  ddeevveellooppmmeenntt..  
  
TThhee  PPrreesseenntt  AAlllleegghheennyy  NNaattiioonnaall  FFoorreesstt::    OOff  tthhee  ttoottaall  551133,,330000  aaccrreess  ooff  AAlllleegghheennyy  NNaattiioonnaall  
FFoorreesstt,,  oonnllyy  11..7744  %%  iiss  pprreesseennttllyy  ddeessiiggnnaatteedd  aass  wwiillddeerrnneessss..    TThhiiss  iiss  tthhee  HHiicckkoorryy  CCrreeeekk  aanndd  
tthhee  AAlllleegghheennyy  IIssllaannddss  WWiillddeerrnneessss  aarreeaass,,  wwhhiicchh  ttoottaall  99,,000000  aaccrreess..  
  
FFaaccttss  aabboouutt  tthhee  RReellaattiivvee  SSiizzee  ooff  tthhee  AAccrreeaaggee::    AANNFF  hhaass  aa  ddiissppoorrttiioonnaatteellyy  ssmmaallll  aammoouunntt  ooff  
llaanndd  ddeevvootteedd  ttoo  WWiillddeerrnneessss  wwhheenn  ccoommppaarreedd  ttoo  nnaattiioonnaall  ffoorreesstt  llaanndd  iinn  ootthheerr  ssttaatteess..    TThhee  
pprrooppoosseedd  CCoorrnnppllaanntteerr  WWiillddeerrnneessss  aanndd  tthhee  pprrooppoosseedd  SSccaannddiiaa  NNaattiioonnaall  RReeccrreeaattiioonn  AArreeaa  
ccoommbbiinneedd  ccoommpprriissee  77,,777744  aaccrreess..    TThhiiss  ccoommbbiinneedd  aaccrreeaaggee  iiss  oonnllyy  11..5522  %%  ooff  tthhee  AAlllleegghheennyy  
NNaattiioonnaall  FFoorreesstt  aanndd  oonnllyy  00..0022663388  %%  ooff  tthhee  aarreeaa  ooff  tthhee  ssttaattee  ooff  PPeennnnssyyllvvaanniiaa..    
  
WWhhyy  TThhiiss  PPrrooppoossaall  iiss  aa  CCoonncceerrnn  ooff  EETTHHSS::  TThhee  EETTHHSS  BBooaarrdd  vvootteedd  ttoo  eennddoorrssee  tthhee  
CCiittiizzeennss’’  WWiillddeerrnneessss  PPrrooppoossaall  bbeeccaauussee  iitt  iiss  iinn  kkeeeeppiinngg  wwiitthh  oouurr  oobbjjeeccttiivvee  ttoo  pprreesseerrvvee  tthhee  
hheerriittaaggee  ooff  EEllkk  TToowwnnsshhiipp..    WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  pprreesseerrvviinngg  oouurr  hheerriittaaggee  eexxtteennddss  bbeeyyoonndd  
rreessttoorriinngg  wwooooddeenn  sscchhooooll  bbuuiillddiinnggss,,  bbuutt  aallssoo  iinncclluuddeess  tthhee  pprreesseerrvvaattiioonn  ooff  aa  ssmmaallll  aarreeaa  ooff  
oouurr  pprriissttiinnee  ssuurrrroouunnddiinngg  hhaarrddwwoooodd  ffoorreessttss  aanndd  ggoooodd  wwaatteerr  ssuuppppllyy,,  tthhee  mmaajjoorr  rreeaassoonn  wwhhyy  
EEuurrooppeeaannss  sseettttlleedd  tthhiiss  rreeggiioonn  iinn  tthhee  1199tthh  cceennttuurryy..    OOuurr  hhaarrddwwoooodd  ffoorreessttllaanndd  iiss  wwhhyy  tthheeyy  
ccaammee  bbeeccaauussee  iitt  ssuussttaaiinneedd  tthheeiirr  eexxiisstteennccee  bbyy  pprroovviiddiinngg  bbuuiillddiinngg  mmaatteerriiaallss  ffoorr  tthheeiirr  hhoommeess,,  
ffuueell  ffoorr  tthheeiirr  ssttoovveess,,  ggaammee  ffoorr  tthheeiirr  ttaabblleess  aanndd  aa  ssoouurrccee  ooff  iinnccoommee  ffoorr  mmaannyy  wwhhoo  wweerree  
eennggaaggeedd  iinn  lluummbbeerriinngg  aanndd  tthhee  hhaarrvveesstt  ooff  hheemmlloocckk  bbaarrkk  ffoorr  tthhee  ttaannnneerriieess..    TToo  ddeessiiggnnaattee  tthhee  
77,,777744  aaccrreess  ooff  tthhee  CCoorrnnppllaanntteerr  NNaattiioonnaall  RReeccrreeaattiioonn  AArreeaa  aass  WWiillddeerrnneessss  aanndd  ppaarrtt  ooff  tthhee  
AAlllleegghheennyy  NNaattiioonnaall  FFoorreesstt  aass  tthhee  SSccaannddiiaa  NNaattiioonnaall  RReeccrreeaattiioonnaall  AArreeaa  wwoouulldd  pprroovviiddee  
nneeeeddeedd  pprrootteeccttiioonn  ffoorr  tthhiiss  aarreeaa  bbyy  aann  aacctt  ooff  CCoonnggrreessss..    TToo  pprrootteecctt  tthhiiss  rreellaattiivveellyy  ssmmaallll  
aarreeaa  ooff  pprriissttiinnee  ffoorreessttllaanndd  ffrroomm  ffuurrtthheerr  ddeessttrruuccttiioonn  aanndd  ccoommmmeerrcciiaalliizzaattiioonn  sseeeemmss  ttoo  bbee  tthhee  
bbuussiinneessss  ooff  aa  hhiissttoorriiccaall  ssoocciieettyy  ddeevvootteedd  ttoo  pprreesseerrvviinngg  tthhee  hheerriittaaggee  ooff  EEllkk  TToowwnnsshhiipp..    
SSaavviinngg  tthhiiss  ssmmaallll  aammoouunntt  ooff  uunnbblleemmiisshheedd  ffoorreesstt  ccaann  pprroommoottee  aann  aapppprreecciiaattiioonn  ooff  nnaattuurree’’ss  
hheerriittaaggee  ttoo  ffuuttuurree  ggeenneerraattiioonnss,,  aass  wweellll  aass  lleeaavvee  tthheemm  aa  ffoorreesstt  uunniimmppaaiirreedd  ffoorr  ffuuttuurree  uussee  
aanndd  eennjjooyymmeenntt  aass  wwiillddeerrnneessss..  
  
PPeennnnssyyllvvaanniiaa’’ss  CCrriittiiccaall  RRoollee  iinn  tthhee  HHiissttoorryy  ooff  WWiillddeerrnneessss  LLeeggiissllaattiioonn  iinn  tthhee  UU..SS..    
PPeennnnssyyllvvaanniiaa  hhaass  aa  uunniiqquuee  aanndd  vviittaall  ccoonnnneeccttiioonn  ttoo  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  WWiillddeerrnneessss  
lleeggiissllaattiioonn..    TThhee  aauutthhoorr  ooff  tthhee  WWiillddeerrnneessss  BBiillll  iittsseellff  wwaass  HHoowwaarrdd  ZZaahhnniisseerr,,  wwhhoo  ggrreeww  uupp  
aanndd  iiss  bbuurriieedd  iinn  TTiioonneessttaa..    HHoowwaarrdd  wwaass  iittss  ttiirreelleessss  aaddvvooccaattee  ttoo  tthhee  eenndd..    FFoorrmmeerr  
PPeennnnssyyllvvaanniiaa  ccoonnggrreessssmmaann  ttoo  tthhee  UU..SS..  HHoouussee  ooff  RReepprreesseennttaattiivveess,,  JJoohhnn  PP..  SSaayylloorr,,  aa  
RReeppuubblliiccaann  ffrroomm  JJoohhnnssttoowwnn,,  wwaass  aann  oorriiggiinnaall  ssppoonnssoorr  ooff  tthhee  WWiillddeerrnneessss  AAcctt..    SSaayylloorr  
ssttaatteedd,,  ““WWee  AAmmeerriiccaannss  aarree  tthhee  ppeeooppllee  wwee  aarree,,  llaarrggeellyy  bbeeccaauussee  wwee  hhaavvee  hhaadd  tthhee  iinnfflluueennccee  
ooff  tthhee  wwiillddeerrnneessss  oonn  oouurr  lliivveess..””    IItt  iiss  tthhaatt  hheerriittaaggee  iinn  EEllkk  TToowwnnsshhiipp  tthhaatt  EETTHHSS  iiss  
ccoonncceerrnneedd  aabboouutt  pprreesseerrvviinngg..                                                                                                                                                                jjllbb//1122--1122  


