
Životné 
prostredie

PLATFORMA EÚ O KOEXISTENCII 
MEDZI ĽUĎMI A VEĽKÝMI ŠELMAMI

Štyri druhy veľkých európskych šeliem (medveď hnedý, 
vlk dravý, rys ostrovid a rosomák severský) patria medzi 
najsymbolickejšie, no zároveň najkontroverznejšie sku-
piny druhov v rámci ochrany a manažmentu v Európskej 
únii (EÚ). To je spôsobené najmä ich rozsiahlymi cezhra-
ničnými priestorovými nárokmi a potrebami ktoré môžu 
spôsobovať konflikty s ľudskými aktivitami, akými sú 
napríklad poľnohospodárstvo, poľovníctvo a rekreácia.

V kontexte rozlišovania dôležitosti týchto sociálno-eko-
nomických otázok, ako aj významu veľkých šeliem, sa 
Európska komisia a skupina zainteresovaných zastupiteľ-
ských subjektov dohodli na spoločnej spolupráci. Platfor-
ma EÚ o koexistencii medzi ľuďmi a veľkými šelmami sa 
oficiálne spustila v júni 2014.

Úlohou tejto platformy je podpora prístupov a prostriedkov pre 
minimalizovanie a podľa možností nájdenie riešení konfliktov 
medzi ľudskými záujmami a prezenciou druhov veľkých šeliem, 
prostredníctvom výmeny poznatkov a spolupráce v podobe otvo-
rených, konštruktívnych a vzájomne sa rešpektujúcich prístupov.
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SOCIÁLNO-EKONOMICKÝ VPLYV VEĽKÝCH ŠELIEM

Konflikty s ľuďmi zahŕňajú predáciu hospodárskych zvierat 
a rôzne problémy pre poľovnícky manažment.
Pre minimalizáciu vplyvov na ľudské aktivity boli prijaté 
rôzne opatrenia (ako napríklad používanie strážnych 
psov a elektrických ohradníkov).
Situácia sa v rámci jednotlivých členských štátov značne líši, 
avšak najmä v prípadoch, kde sa početnosť šeliem v poslednom 
období zvýšila, sa môžu vyskytnúť vážne konflikty.
Veľké šelmy majú aj pozitívny sociálno-ekonomický efekt. 
Uvedené druhy predstavujú hodnotnú trofejovú zver v prípade, 
že to legislatíva umožňuje, čo poskytuje atrakciu pre turizmus 
a zabezpečujú prirodzenú rovnováhy v ekosystéme (napr. 
manažment raticovej zveri).
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ZÁKLADNÉ PRINCÍPY PLATFORMY SÚ:

1) Spolupráca v kontexte legislatívneho rámca EÚ: Smer-
nica EÚ o biotopoch (92/43/EHS) je zastrešujúcim legislatívnym 
nástrojom pre zachovanie a trvalo udržateľný manažment dru-
hov veľkých šeliem v rámci priaznivého stavu ich ochrany v EÚ.

2) Zabezpečovanie potrebných vedomostných podkladov: 
Akýkoľvek manažment veľkých šeliem je potrebné zakladať na 
relevantných vedeckých podkladoch využívajúcich najvhodnejšie 
dostupné a dôveryhodné údaje.

3) Zohľadňovanie sociálno-ekonomických a kultúrnych 
aspektov a otázok: Spoločnosti ľudí majú právo využívať svoje 
prírodné zdroje a zachovávať ich kultúrne dedičstvo trvalo udr-
žateľným spôsobom v polyfunkčnej krajine/území, ktorej neod-
deliteľnou súčasťou sú aj veľké šelmy. Je potrebné zohľadňovať 
prínos, ktorý pre túto krajinu/územie predstavujú hospodárske 
aktivity. Rovnako je potrebné zohľadňovať aj potrebu verejnej 
bezpečnosti.

4) Riešenia konfliktov prostredníctvom konštruktívneho 
dialógu zainteresovaných subjektov: Najvhodnejším prístu-
pom riešenia konfliktov s veľkými šelmami ako aj uľahčenia ko-
existencie človeka a veľkých šeliem je konštruktívny dialóg me-
dzi kľúčovými zainteresovanými subjektmi na lokálnej, národnej 
a európskej úrovni. Uvedené riešenia by mali byť prispôsobené 
lokálnym a regionálnym podmienkam.

5) Účasť na cezhraničnej spolupráci: Rozšírenie väčšiny po-
pulácií veľkých šeliem v rámci EÚ presahuje hranice jednotlivých 
krajín. Z tohto dôvodu nebudú riešenia na národnej úrovni fun-
govať samostatne bez konštruktívneho dialógu zainteresovaných 
subjektov a zapojenia cezhraničnej spolupráce v rámci EÚ, resp. (v 
prípade potreby) susedných krajín so zohľadňovaním Usmernení 
pre manažmentové plány veľkých šeliem na úrovni populácie a i.

VEĽKÉ ŠELMY V EURÓPE

Početnosť veľkých šeliem bola historicky výrazne redukovaná 
ľudskými aktivitami, s minimálnou veľkosťou ich populácií 
medzi rokmi 1950 až 1970.
Väčšina populácií je v procese ich obnovy/revitalizácie.
Jedna tretina (1,5 milióna km2) plochy Európy je v súčasnosti 
obývaná minimálne jedným z uvedených druhov.
Obnova bola umožnená zvyšovaním a zlepšením kvality 
prirodzených biotopov, dostupnosťou druhov koristi, 
legislatívou a podporou verejnosti.
Manažment pôdohospodárskych komunít (napr. trávnatých 
porastov a lesov) môže zabezpečiť cenné biotopy ako 
aj zachovanie kultivovanej krajiny.
V súčasnosti sa veľké šelmy nevyskytujú len v odľahlých ob-
lastiach ale aj na územiach, ktoré boli modifikované 
ľudskými aktivitami a v blízkosti ľudských sídiel.
Stav ochrany druhov veľkých šeliem je rozdielny: zatiaľ 
čo sú niektoré populácie zdravé a ich veľkosť narastá, iné 
sú stále kriticky ohrozené.
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MEDVEĎ HNEDÝ (Ursus arctos) 

22 krajín v Európe

10 populácií (4CR/ 2VU/ 1NT/ 3LC)

okolo 17.000 jedincov

VLK DRAVÝ (Canis lupus) 

28 krajín v Európe

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

okolo 12.000 jedincov

RYS OSTROVID (Lynx lynx) 

23 krajín v Európe

10 populácií (3CR / 3EN / 4LC)

okolo 9.000 jedincov

ROSOMÁK SEVERSKÝ (Gulo gulo) 

Švédsko, Fínsko, Nórsko

2 populácie (1VU / 1 bez informácií)

okolo 1.250 jedincov

CR = kriticky ohrozený, EN = ohrozený, VU = zraniteľný, 
NT = takmer ohrozený, LC = najmenej ohrozený

Zdroj obrázkov/údajov: Chapron et al. (2014) Science 346, 1517 
a Kaczensky et al. (2012) pre Európsku komisiu.
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Zatiaľ čo obnova druhov veľkých šeliem predstavuje príbeh 
o úspešnej ochrane, je pre rovnaký vývoj potrebné riešiť po-
tenciálne vplyvy na vzájomnú koexistenciu s ľuďmi. Identické 
riešenia vhodné pre všetky krajiny v Európe, a preto sú pri 
riešení konfliktov potrebné inovatívne prístupy, zaisťujúce 
rovnako prínos aj pre ochranu veľkých šeliem. Pre tento účel 
je potrebný otvorený dialóg medzi rôznymi zainteresovanými 
subjektmi, zaisťujúci budúcu harmonickú koexistenciu medzi 
ľuďmi a veľkými šelmami. Platforma EÚ o Koexistencii ľudí a 
veľkých šeliem existuje preto, aby zaistila takýto dialóg.

PLÁNOVANÉ PRÁCE

Fotografie: Európska komisia, pokiaľ nie je 
uvedené inak. Reprodukovanie je povolené 
pod podmienkou uvedenia zdroja. 
© Európska únia, 2015

BUDÚCNOSŤ

Platforma bude hľadať praktické riešenia pre minimalizova-
nie konfliktov prostredníctvom zhromažďovania jednotlivých 
prípadov a štúdií v rámci celej EÚ. Z dôvodu poskytnutia 
príležitosti zainteresovaným subjektom podeliť sa o vzájomné 
skúsenosti a diskusiu o problémoch a potenciálnych riešeniach 
budú organizované stretnutia a semináre. Prácu platformy 
bude možné sledovať na internetovej stránke:

ČLENOVIA PLATFORMY

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


