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ES ŽMONIŲ IR STAMBIŲJŲ 
PLĖŠRŪNŲ SAMBŪVIO 
PLATFORMA

Keturios Europos stambiųjų plėšrūnų rūšys (rudasis 
lokys, vilkas, Eurazijos lūšis ir ernis) yra simbolinės, 
tačiau tuo pat metu ir sudėtingos gyvūnų grupės jų 
išsaugojimo ir valdymo Europos Sąjungoje (ES) požiūriu. 
Taip yra dėl didelių tarpvalstybinių paplitimo srčių, taip 
pat dėl to, kad šių rūšių poreikiai gali trukdyti žmogaus 
veiklai, pavyzdžiui, ūkininkavimui, medžioklei ir poilsiui.

Pripažindama ir šių socialinių-ekonominių problemų, ir 
pačių stambiųjų plėšrūnų svarbą, Europos Komisija ir 
grupė suinteresuotųjų šalių organizacijų sutarė dirbti 
drauge. Oficialiai ES žmonių ir stambiųjų plėšrūnų sam-
būvio platforma buvo pristatyta 2014 m. birželio mėn.

Platformos misija – skatinti konfliktų tarp žmonių interesų ir 
stambių jų plėšrūnų rūšių mažinimo būdus ir priemones, ir, jei 
įmanoma, surasti jų sprendimus, keičiantis žiniomis ir kartu 
dirbant, laikantis atvirumo, konstruktyvumo ir tarpusavio 
pagarbos principų.
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STAMBIŲJŲ PLĖŠRŪNŲ SOCIALINIS-EKONOMINIS 
POVEIKIS

Konfliktai su žmonėmis apima gyvulių užpuolimus ir įvairias 
problemas medžiotojams.
Siekiant sumažinti poveikį žmogaus veiklai, taikomi įvairūs 
būdai (pavyzdžiui, naudojami sarginiai šunys ir elektriniai 
aptvarai).
Valstybėse narėse situacija itin skiriasi, bet kartais gali kilti 
rimtų konfliktų, ypač tose šalyse, kur neseniai plėšrūnų 
skaičius padidėjo.
Stambieji plėšrūnai daro ir teigiamą socialinį-ekonominį po-
veikį, pavyzdžiui, jie yra vertingos medžiojamos rūšys ten, kur 
jų medžioklės nedraudžia įstatymai, kas pritraukia turistus ir 
palengvina ekosistemų priežiūrą (pvz., žolėdžių valdymą).
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PLATFORMOS PAGRINDINIAI PRINCIPAI:

1) Veikti laikantis ES teisės. ES Buveinių direktyva 
(92/43/EEB) yra bendra teisinė priemonė, skirta stambių jų 
plėšrūnų rūšių geros apsaugos būklės išsaugojimui ir tau-
siam valdymui ES;

2) Užtikrinti būtiną žinių bazę. Bet koks stambių jų plėš-
rūnų valdymas privalo būti grindžiamas tvirtais moksliniais 
įrodymais, naudojantis geriausiais turimais ir patikimais 
duomenimis;

3) Pripažinti socialinius, ekonominius ir kultūrinius 
veiksnius. Žmonių bendruomenės turi teisę tausiai naudotis 
savo gamtos ištekliais ir išsaugoti kultūros paveldą dau-
giafunkciuose kraštovaizdžiuose, kurių neatsiejama dalis yra 
stambieji plėšrūnai. Turi būti pripažintas teigiamas ekono-
minės veiklos poveikis šių kraštovaizdžių vertybėms. Reikėtų 
pripažinti ir poreikį užtikrinti visuomenės saugumą;

4) Spręsti problemas pasitelkus konstruktyvų suin-
teresuotųjų subjektų dialogą. Rasti su stambiaisiais 
plėšrūnais susijusių problemų sprendimus ir palengvinti žmo-
nių bei šių žvėrių sambūvį geriausiai galima tik užtikrinant 
konstruktyvų pagrindinių suinteresuotų jų subjektų dialogą 
vietos, nacionaliniu ir ES lygmenimis. Šie sprendimai turėtų 
būti pritaikyti prie vietos ir regioninių sąlygų;

5) Įsipareigoti bendradarbiauti tarpvalstybiniu mastu. 
Didžiosios ES stambių jų plėšrūnų rūšių populiacijų dalies na-
cionalinės sienos neriboja. Todėl vien nacionalinių sprendimų 
nepakaks, jei nebus prasmingo suinteresuotų jų subjektų di-
alogo, apimančio tarpvalstybinį bendradarbiavimą ES viduje 
bei, kur tinkama, ir su kaimyninėmis valstybėmis. Be kita ko, 
būtina atsižvelgti į Stambių jų plėšrūnų populiacijų valdymo 
planų gaires.

STAMBIEJI PLĖŠRŪNAI EUROPOJE

Žmonės stipriai sumažino stambių jų plėšrūnų gausą, 
o jų populiacijos buvo mažiausios praeito amžiaus 
šeštajame-aštuntajame dešimtmečiuose.
Šiuo metu dauguma populiacijų atsikuria.
Dabar viename trečdalyje (1,5 mln. km2) Europos 
teritorijos gyvena bent viena rūšis.
Atkurti populiacijas tapo įmanoma pagerinus buveinių 
kokybę, grobio rūšių prieinamumą, teisinę bazę ir 
visuomenės palaikymą.
Kaimo bendruomenių veikla (pavyzdžiui, pievų ir miškų 
naudojimas bei tvarkymas) gali padėti sukurti tinkamas 
buveines bei išlaikyti kultūrinį kraštovaizdį.
Šiandien stambieji plėšrūnai gyvena žmogaus veiklos 
pakeistose buveinėse, taip pat greta žmonių, o ne 
tik nutolusiose teritorijose.
Stambių jų plėšrūnų rūšių išsaugojimo statusas skiriasi: 
kai kurios populiacijos yra sveikos ir jų dydis auga, o 
kitoms vis dar gresia išnykimo pavojus.
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RUDASIS LOKYS (Ursus arctos) 

gyvena 22 Europos šalyse

10 populiacijų (4CR/ 2VU/ 1NT/ 3LC)

maždaug 17.000 individų

VILKAS (Canis lupus) 

gyvena 28 Europos šalyse

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

maždaug 12.000 individų

EURAZIJOS LŪŠIS (Lynx lynx) 

gyvena 23 Europos šalyse

10 populiacijų (3CR / 3EN / 4LC)

maždaug 9.000 individų

ERNIS (Gulo gulo) 

gyvena Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje

2 populiacijos (1VU / 1 nėra informacijos)

maždaug 1.250 individų

CR = kyla rimta grėsmė išnykti, EN = nykstančios, VU = pažeidžiamos, 
NT = beveik nykstančios, LC = negresia išnykimas

Skaičiai paimti iš Chapron et al. (2014) Science 346, 1517 
ir Kaczensky et al. (2012) Europos Komisijai.
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Nors stambių jų plėšrūnų rūšių atkūrimas iki šiol vykdomas 
sėkmingai, bet kad taip būtų ir toliau, reikėtų atsižvelgti į 
galimą jų sambūvio su žmonėmis poveikį. Vienodi sprendimai 
visai Europai neįmanomi, todėl sprendžiant konfliktus reika-
lingi naujoviški metodai, padėsiantys išsaugoti stambiuosius 
plėšrūnus. Tam, kad ateityje žmonės ir stambieji plėšrūnai 
galėtų darniai sugyventi, reikalingas atviras skirtingų intere-
sų grupių dialogas. ES žmonių ir stambių jų plėšrūnų sambū-
vio platforma skirta užtikrinti šį dialogą.

PLANUOJAMI DARBAI

Nuotraukos: Europos Komisija, 
jeigu nenurodyta kitaip. Galima 
dauginti nurodant šaltinį. 
© Europos Są junga, 2015 m.

ATEITIS

Visoje ES rinkdama konkrečių atvejų tyrimus, platforma 
ieškos praktinių konflikto mažinimo būdų. Siekiant suteikti 
galimybę suinteresuotosioms šalims pasidalyti savo patirtimi 
ir aptarti problemas bei galimus sprendimus, bus organizuo-
jami susitikimai ir seminarai. Platformos darbą galima sekti 
interneto svetainėje:

PLATFORMOS NARIAI

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


