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POLSKIE PS:

W naszym kraju, obok nas, ¿yj¹ istoty, które ka¿-
dego dnia musz¹ siê baæ o ¿ycie tylko z tego powodu,
¿e s¹ ludzie maj¹cy kompleksy (bardzo czêsto seksu-
alne), którzy musz¹ wykazaæ swoj¹ si³ê (czêsto si³ê pie-
ni¹dza) przez zastrzelenie du¿ego, silnego zwierzêcia.

W przeciwieñstwie do nas, istoty te nie maj¹ swoich
adwokatów, ustaw spo³ecznych, w³asnej policji, armii
czy opiekunów. Maj¹ tylko nas.

W ubieg³ym roku na S³owacji wydano zgodê na od-
strza³ 71 niedŸwiedzi, chocia¿ wed³ug naszej wiedzy
(organizacji VLK) zabito tylko 13 niedŸwiedzi. W tym ro-
ku ministerstwo œrodowiska wyda³o pozwolenie na za-
strzelenie 63 niedŸwiedzi, które nie poczyni³y ¿adnych
szkód ani nie zagrozi³y zdrowiu ludzi.

VLK odwo³a³ siê przeciw temu pozwoleniu, jednak
minister László Miklós odrzuci³ wszystkie odwo³ania.
Powtarzam, chodzi o niedŸwiedzie, które nie czyni³y ¿a-
dnych szkód. Co roku strzela siê na S³owacji od 3 – 10
niedŸwiedzi uznanych za szkodniki i VLK nie protestuje
przeciw temu.

Podobnie, jak ma siê to z wilkami, których odstrza³
niczemu nie pomaga a tylko niszczy struktury spo-
³eczne wewn¹trz grupy, tak samo i polowania na nie-
dŸwiedzie, które ³¹cz¹ siê z niszczeniem ich biotopu,
degeneruje ich struktury spo³eczne i zwiêksza tylko
problemy, tworz¹c wiêksz¹ iloœæ niedŸwiedzi-szkod-
ników. Przy czym ani w sprawie wilków, ani niedŸwiedzi
nikt nie przeprowadzi³ odpowiednich badañ a powo-
³uje siê tylko na ,,prawdy” g³oszone przez myœliwych.

Oba gatunki drapie¿ników s¹ objête Konwencj¹ Be-
rneñsk¹ i s¹ chronione (pomimo tego, w ubieg³ym ro-
ku myœliwi zastrzelili na S³owacji 112 wilków, iloœæ rów-
n¹ ich ca³emu rocznemu przyrostowi!).

Prosimy wszystkich przyjació³ wilków i niedŸwiedzi,
przyjació³ harmonii w przyrodzie, piszcie listy do mini-
sterstwa œrodowiska i ¿¹dajcie zakazu tzw. regulacji
pog³owia niedŸwiedzi (chodzi o niedŸwiedzie, które
nie wyrz¹dzaj¹ ¿adnych szkód) i domagajcie siê ca³o-
rocznej ochrony wilka. Domagajcie siê te¿ podania na-

zwisk myœliwych poluj¹cych na niedŸwiedzie i wilki
wraz z sumami pieniêdzy, jakie musieli zap³aciæ za pra-
wo do odstrza³u.

Adresy i dalsze informacje znajdziecie na stronie

Na pocz¹tku grudnia udajemy siê do Strasburga na
posiedzenie komisji ds. Konwencji Berneñskiej z ¿¹da-
niem interwencji w tej sprawie. Liczymy na pomoc ze
strony Czechów i Polaków.

Dziêkujê w imieniu naszych wilków i niedŸwiedzi

Drodzy polscy przyjaciele dzikiego ¿ycia. Czy zda-
jecie sobie sprawê, ¿e niedŸwiedzie i wilki zabijane na
S³owacji, to te same zwierzêta, które chodz¹ po na-
szych górskich lasach? Zwierzêta nie znaj¹ granic! Co
daje ochrona gatunkowa w jednym kraju, skoro po
przejœciu kilkudziesiêciu metrów, chronione w Polsce
zwierzê mo¿e byæ zastrzelone przez myœliwego na S³o-
wacji? Dodatkowym aspektem tej sprawy jest, ¿e nie-
dŸwiedzie nie s¹ objête wyj¹tkiem, jaki w przypadku
S³owacji i Polski dotyczy wilków i zezwala na odstrza³
w wyj¹tkowych, uzasadnionych przypadkach. Wydaj¹c
zgodê na odstrza³ niedŸwiedzi S³owacja narusza prawo
unijne. Pomó¿my wilkom i niedŸwiedziom, pomó¿my
Jurowi Lukaèowi i organizacji VLK. Niech ka¿dy z nas
napisze list do polskiego ministra œrodowiska (Mini-
ster Œrodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warsza-
wa) domagaj¹c siê wyst¹pienia do swojego s³owac-
kiego kolegi z ¿¹daniem objêcia wilka ca³oroczn¹
ochron¹ i zaprzestania redukcji niedŸwiedzi. To s¹ tak-
¿e nasze niedŸwiedzie. Minister i jego urz¹d nie maj¹
w zwyczaju odpowiadaæ na listy (doœwiadczyliœmy tego
jako TOK, pisz¹c w sprawie spotkania na temat Pu-
szczy), ale s¹ to urzêdnicy op³acani z naszych po-
datków, którzy nam maj¹ s³u¿yæ i nie wolno im lekce-
wa¿yæ naszych g³osów. ¯¹dajcie konkretnej odpo-
wiedzi, w ustawowym czasie. Pomó¿my zwierzêtom
i dzikiej przyrodzie.

Jest rzecz¹ absurdaln¹, ¿e o strzelaniu
do zwierz¹t chronionych decyduj¹ grupy
lobbistów i œrodowiska spo³eczne a nie
ekologiczne potrzeby naszego kraju.
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