Wycinka drzew w słowackim Tatrzańskim
Parku Narodowym – wezwanie do akcji!
Na obszarze jednego z najcenniejszych fragmentów Tatrzańskiego Parku Narodowego na Słowacji, w
Suchej i Koprowej Dolinie, stanowiących rezerwat ścisły, trwa wielka wycinka drzew! Obrońców
przyrody wzywamy do pomocy i przyłączenia się do akcji w obronie Tatr.
Na obszarze jednego z najcenniejszych fragmentów Tatrzańskiego Parku Narodowego na
Słowacji, w Suchej i Koprowej Dolinie, stanowiących rezerwat ścisły, trwa wielka wycinka
drzew! Obrońców przyrody wzywamy do pomocy i przyłączenia się do akcji w obronie Tatr.
11 kwietnia br. słowackie służby leśne wkroczyły z ciężkim sprzętem, zmieniając te cenne
przyrodniczo, objęte ochroną i malownicze lasy w pobojowisko. Od 21 kwietnia aktywiści z VLK`a,
FoE Slovakia i FoE Czech Republic, słowackiego i czeskiego Greenpeace oraz wielu innych
organizacji rozpoczęli pokojową blokadę wycinki. Aktywiści nieprzerwanie stoją na drodze
dojazdowej blokując poruszanie się ciężkiego sprzętu do zwózki drzew z tatrzańskich Dolin. Akcję
wspierają naukowcy oraz znane osobistości ze świata kultury i sztuki.

O co toczy się spór?
Zmieniły się rządy Słowacji, zmieniła się polityka ochrony Tatr. Dyrekcja Parku Narodowego, wbrew
głosom naukowców, organizacji ekologicznych i opinii publicznej uległa lobbingowi leśników i
wyraziła zgodę na wycinkę drzewostanów w rezerwacie ścisłym pod hasłem walki z
kornikiem.

Terror w Cichej
Niestety ciągle trwają siłowe próby rozbicia pokojowej blokady przez policję i służby leśne. Kilkoro
uczestników blokady zostało już rannych, a większość podlega ciągłemu zastraszaniu.

Co Ty możesz zrobić?
1. Weź udział w pokojowej blokadzie, przyjeżdżając w Tatry. W tym celu skontaktuj
się: maria@wolf.sk.
2. Wesprzyj manifestację. W sobotę, 28 kwietnia, od godz. 14.00-15.30, na parkingu Podbanska
przy drodze do Cichej Doliny odbędzie się duża manifestacja przeciwko masowym wylesieniom w
Suchej i Koprowej Dolinie na Słowacji! Swój udział zapowiedziało już wiele osób ze Słowacji i
sąsiednich krajów oraz media.
Manifestacja nie ma na celu bezpośredniego blokowania, lecz jest masowym protestem przeciwko
polityce słowackiego rządu w kwestii ochrony rezerwatów ścisłych w TANAP`ie.
Jak dojechać: Prosimy się kontaktować bezpośrednio z organizatorami w języku polskim,
słowackim lub angielskim: maria@wolf.sk
3. Podpisz petycję.
4. Możesz wysłać do Premiera Słowacji list z prośbą o natychmiastowe zaprzestanie wycinki w Cichej
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i Koprowej Dolinie, na adres:
Robert Fico, Prime Minister of the Slovak Republic
The Slovak Republic Government Office
Namestie slobody 1
813 70 Bratislava
Slovakia
fax: +421-2-52497595
e-mail: urad@vlada.gov.sk
5. Możesz oficjalnie prosić członka Parlamentu Europejskiego o interpelację skargi (nr. SG(2005)
A/10302) skierowanej do Parlamentu w sprawie niszczenia przez rząd słowacki chronionych
obszarów Natura 2000.
6. Możesz zorganizować manifestację przed Ambasadą Słowacji. Kontakt: maria@wolf.sk.
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: +48 33 817 14 68
e-mail: biuro@pracownia.org.pl
Hnutí DUHA (Friends of the Earth Czech Republic)
Address: Lublanska 18, 120 00 Prague 2
Telephone: +420-2 2251 38 59, +420 731 463 929 (mobile)
Fax: +420-2-2 251 83 19
E-mail: jaromir.blaha@hnutiduha.cz
hnutiduha.cz
sedmagenerace.cz
WOLF Forest Protection Movement
082 13 Tulcik 27, Slovakia
Tel./fax: +421 51 778 94 88
E-mail: maria@wolf.sk
wolf.sk
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