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EU PLATFORM AZ EMBER 
ÉS A NAGYRAGADOZÓK 
EGYÜTTÉLÉSÉRŐL

A fajmegőrzést és kezelést tekintve a négy európai nagy-
ragadozó fajt (barna medve, farkas, eurázsiai hiúz és a ro-
zsomák) a leginkább szimbolikus jelentőségű, ugyanakkor 
a legnagyobb kihívást jelentő fajok között tartják számon 
az Európai Unióban (EU). Ennek oka az országhatárokon 
átterjedő elterjedés, valamint a szükségleteik, amelyek 
összeütközésekhez vezethetnek a különböző emberi tevé-
kenységekkel, mint a mezőgazdálkodás, a vadászat vagy a 
rekreáció.

A társadalmi-gazdasági kérdések fontosságának és a 
nagyragadozók jelentőségének felismerése hívta életre az 
Európai Bizottság és az érdekelt szervezetek képviselőinek 
együttműködését. 2014 júniusában hivatalosan is létrejött 
az emberek és a nagyragadozók egymás mellett élésével 
foglalkozó EU Platform.

A Platform célja, hogy a tudásanyag megosztásával, nyitott, 
konstruktív és kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködésben 
módszereket és eszközöket ajánljon az emberi érdekek és a nagy-
ragadozó fajok jelenlétéből eredő konfliktusok minimalizálásra, 
illetve, amennyiben lehetséges, azok megoldására.
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A NAGYRAGADOZÓK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HATÁSA

Az emberekkel kialakuló konfliktus oka egyebek mellett az állatál-
lomány zsákmányolása és a vadászoknak okozott problémák.
Az emberi tevékenységre gyakorolt hatás minimalizálása érde-
kében számos eszközt (úgymint őrző kutyák, elektromos kerítés) 
alkalmaztak.
A helyzet az egyes tagállamokban jelentősen eltér, de időnként 
és különösen ott, ahol az utóbbi időben a nagyragadozók száma 
megnőtt, súlyos konfliktusok alakulhatnak ki.
A nagyragadozóknak pozitív társadalmi-gazdasági hatása is van, 
hiszen ahol ezt a törvény engedi, jelentős értéket képviselő vadfa-
jok, vonzóak a turisták számára és elősegítik az ökoszisztémához 
kapcsoló szolgáltatásokat (pl.: növényevő fajok kezelése).
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A PLATFORM ALAPELVEI A KÖVETKEZŐK:

1) Az uniós jogi keretek betartása: a kedvező védettségi álla-
potú nagyragadozó fajok Unión belüli védelmére és fenntartható 
kezelésére vonatkozó átfogó jogi eszköz az EU Élőhelyvédelmi 
Irányelve (92/43/EGK irányelv).

2) A szükséges tudásbázis biztosítása: a nagyragadozók 
kezelésének kérdéseiben mindig megalapozott tudományos bizo-
nyítékok alapján és a rendelkezésre álló lejobb minőségű 
megbízható adatokat felhasználva kell dönteni.

3) A társadalmi-gazdasági és kulturális szempontok és 
aggályok figyelembevétele: az emberi társadalmaknak joguk 
van ahhoz, hogy a többféle funkciót betöltő tájakon, melyeknek 
a nagyragadozók is szerves részét képezik, fenntartható módon 
használják természeti erőforrásaikat és megőrizzék kulturális 
örökségüket. El kell ismerni, hogy a gazdasági tevékenységek 
is hozzájárulnak e tájak értékeihez. El kell ismerni azt is, hogy 
garantálni kell a közbiztonságot.

4) Az érdekelt felek közötti konstruktív párbeszéd útján 
történő konfliktusmegoldás: a legfontosabb érdekelt felek 
között helyi, nemzeti és uniós szinten folyó párbeszéd a legjobb 
módja annak, hogy megoldódjanak a nagyragadozókkal kapcsola-
tos konfliktusok és könnyebbé váljon az emberek és a nagyraga-
dozók együttélése. A megoldásokat a helyi és regionális körülmé-
nyekhez kell igazítani.

5) Határokon átnyúló együttműködés: az EU-ban a nagy-
ragadozó-állományok túlnyomó többségének elterjedési terü-
lete átnyúlik a nemzeti határokon. A nemzeti megoldások ezért 
önmagukban nem fognak működni anélkül, hogy sor ne kerülne 
az érdekelt felek közötti érdemi párbeszédre, amely határokon 
átnyúló együttműködést is jelent az EU-n belül és adott esetben 
a szomszédos országokkal, és figyelembe veszi többek között a 
nagyragadozók populációszintű kezelésére vonatkozó tervekről 
szóló iránymutatást.

NAGYRAGADOZÓK EURÓPÁBAN

A történelem során a nagyragadozók számát az emberiség 
jelentősen lecsökkentette, amely következtében az 1950-es és 
70-es évek között érték el a legalacsonyabb egyedszámot.
A populációk többsége ismét regenerálódik.
Európa területének egyharmadán (1,5 millió km2) legalább 
egy faj megtalálható.
Az élőhely minőségének javítása, a zsákmány fajok 
elérhetősége, a jogszabályok és a közvélemény támogatása 
tette lehetővé a helyreállítást.
A vidéki közösségek gazdálkodása (pl.: füves területek 
és erdők) értékes élőhelyet szolgálhat és a kulturtáj 
megőrzését is biztosíthatja.
Mára a nagyragadozók nem csak az elhagyatott területeken 
élnek, hanem az emberi tevékenység által módosított vagy 
az ember élőhelye közelében lévő területeken is.
A nagyragadozó fajok helyzete eltérő: míg néhány populáció 
egészséges és egyedszáma növekszik, mások még mindig 
kritikusan veszélyeztetettek.
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BARNA MEDVE (Ursus arctos) 

Európa 22 országában

10 populáció (4CR/ 2VU/ 1NT/ 3LC)

körül-belül 17.000 egyed

FARKAS (Canis lupus) 

Európa 28 országában

10 populáció (1CR / 4EN / 1VU / 1NT / 3LC) 

körül-belül 12.000 egyed

EURÁZSIAI HIÚZ (Lynx lynx) 

Európa 23 országában

10 populáció (3CR / 3EN / 4LC)

körül-belül 9.000 egyed

ROZSOMÁK (Gulo gulo) 

Svédország, Finnország, Norvégia

2 populáció (1VU / 1 nincs információ)

körül-belül 1.250 egyed

CR = Kritikusan veszélyeztetett, EN = Veszélyeztetett, VU = Sebezhető, 
NT = Csaknem fenyegetett, LC = Kevésbé fenyegetett

Adatok forrása Chapron et al. (2014) Science 346, 1517 
and Kaczensky et al. (2012) az Európai Bizottság megbízásából
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A nagyragadozó fajok regenerációja egy természetvédelmi siker-
történet, a folytatás érdekében ugyanakkor meg kell határoznunk 
a nagyragadozók és az ember egymás mellett élésének lehet-
séges hatásait. Egész Európára egységes megoldás nincs, így 
innovatív megközelítésre van szükség a konfliktusok feloldásához 
a nagyragadozók megőrzésével járó előnyök megtartása mellett. 
A cél érdekében fontos a különféle érdekelt csoportok közötti nyílt 
párbeszéd, hogy az ember és a nagyragadozók a jövőben, harmó-
niában élhessenek egymás mellett. Az ember és a nagyragadozók 
egymás mellett élésével foglalkozó EU Platform működésének 
célja e párbeszéd biztosítása.

TERVEZETT MUNKA

Fotók: Egyéb tájékoztatás hiányában az 
Európai Bizottság. Sokszorosítás a forrás 
megjelölése mellett lehetséges.
© Európai Únió, 2015.

A JÖVŐ

A Platform az EU-n belüli esettanulmányok összegyűjtésével 
gyakorlati megoldásokat keres a konfliktusok csökkentésére. 
Találkozókat és workshopokat szervezünk, hogy az érdekelt felek 
lehetőséget kapjanak a tapasztalatok megosztására, valamint a 
problémák és a lehetséges megoldások megvitatására. A Plat-
form tevékenysége az alábbi weboldalon követhető:

A PLATFORM TAGJAI

ELO | European Landowners’ Organization
www.europeanlandowners.org
Joint representatives of Finnish and Swedish reindeer herders
www.paliskunnat.fi/reindeer-herders-association | www.sapmi.se
FACE | The European Federation of Associations for Hunting & Conservation
www.face.eu
CIC | The International Council for Game and Wildlife Conservation
www.cic-wildlife.org
IUCN | International Union for Conservation of Nature (EU Representative Office)
www.iucn.org/european_union
WWF | Worldwide Fund for Nature (European Policy Office)
www.wwf.eu
EUROPARC Federation
www.europarc.org
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www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/
species/carnivores/coexistence_platform.htm


