
 

 

Zgoda na udział w platformie UE na rzecz koegzystencji ludzi i dużych drapieżników 

Uwzględniając wyzwania wynikające z ochrony dużych drapieżników w UE, Komisja Europejska podjęła inicjatywę na rzecz dużych drapieżników. W wyniku dyskusji z zainteresowanymi stronami, postanowiono stworzyć platformę dedykowaną dużym drapieżnikom 

mającą na celu ustanowienie ram dla zorganizowanego dialogu między zainteresowanymi stronami w odniesieniu do kwestii związanych ze współistnieniem ludzi i dużych drapieżników. Będzie to dobrowolne zrzeszenie głównych organizacji stron zainteresowanych 

problematyką dużych drapieżników. Gatunki będące przedmiotem troski to niedźwiedź brunatny, wilk, ryś euroazjatycki i rosomak; inicjatywa nie obejmuje zagrożonego rysia iberyjskiego.. 

Misją platformy jest PROPAGOWANIE SPOSOBÓW I ŚRODKÓW, A W MIARĘ MOŻLIWOŚCI ZNALEZIENIE ROZWIĄZAŃ, MINIMALIZUJĄCYCH KONFLIKT INTERESÓW MIĘDZY DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA A OBECNOŚCIĄ GATUNKÓW DUŻYCH 

DRAPIEŻNIKÓW, POPRZEZ WYMIANĘ WIEDZY I OTWARTĄ, KONSTRUKTYWNĄ I OPARTĄ NA WZAJEMNYM SZACUNKU WSPÓŁPRACĘ. 

 

Organizacje wymienione poniżej zgadzają się na następujące podstawowe zasady: 

1. Działanie w ramach prawnych UE: Unijna Dyrektywa Siedliskowa (92/43/EWG) jest nadrzędnym aktem prawnym w zakresie ochrony i zrównoważonego zarządzania gatunkami dużych drapieżników we właściwym stanie ochrony w UE. 

2. Zapewnienie bazy niezbędnej wiedzy: Każda metoda zarządzania gatunkami dużych rapieżników musi być określona na podstawie rzetelnych dowodów naukowych, przy zastosowaniu najlepszych dostępnych i wiarygodnych danych. 

3. Uznanie uwarunkowań oraz problemów społeczno - ekonomicznych i kulturowych: Społeczności ludzkie mają prawo do korzystania ze swoich zasobów naturalnych i zachowania dziedzictwa kulturowego w sposób zrównoważony w obrębie wielofunkcyjnych 

krajobrazów, których integralną częścią są duże drapieżniki. Należy uznać wkład działalności gospodarczej do wartości tych krajobrazów, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

4. Rozwiązywanie konfliktów na drodze konstruktywnego dialogu między zainteresowanymi stronami: Konstruktywny dialog między głównymi zainteresowanymi stronami na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym, jest najlepszym sposobem na poszukiwanie 

rozwiązań sytuacji konfliktowych z udziałem dużych drapieżników i ułatwienie ich koegzystencji z ludźmi. Rozwiązania te powinny być dostosowane do warunków lokalnych i regionalnych. 

5. Zaangażowanie we współpracę transgraniczną: Zasięg występowania zdecydowanej większości populacji dużych gatunków drapieżników w UE przekracza granice państw. Dlatego też krajowe rozwiązania nie będą funkcjonować w izolacji, bez 

konstruktywnego dialogu zainteresowanych stron, obejmującego współpracę transgraniczną w ramach UE, a także, w stosownych przypadkach, z krajami sąsiednimi, z zastosowaniem między innymi „Wytycznych dotyczących planów zarządzania dużymi 

drapieżnikami na poziomie populacji”. 

 

Organizacje będące sygnatariuszami zobowiązują się do udziału w platformie UE na rzecz dużych drapieżników. Czyniąc to, podejmują one współpracę w celu znalezienia rozwiązań konfliktów na tle koegzystencji ludzi i dużych drapieżników poprzez: 

1) wymianę doświadczeń i fachowej wiedzy przy rozwiązywaniu problemów związanych z koegzystencją ludzi i dużych drapieżników;    2) słuchanie i omawianie doświadczeń i poglądów innych zainteresowanych stron; 

3) zaangażowanie się w dialog na rzecz osiągnięcia porozumienia i zaakceptowanie faktu, że rozwiązania mogą niekiedy obejmować kompromisy;  4) otwartość na przyjęcie przykładów dobrych praktyk w zakresie udanej koegzystencji ludzi i dużych 

drapieżników; 

5) wyrażenie gotowości na przeniesienia i wypróbowanie tych przykładów dobrych praktyk;        6) zapewnienie swojej zdolności do pełnego zaangażowania się w prace platformy. 
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Pragnę wyrazić moje uznanie i szczerze pogratulować organizacjom wymienionym powyżej podpisania tego jakże ważnego porozumienia, które przyjmuję z ogromnym zadowoleniem. Stanowi ono istotny krok naprzód w ramach unijnej inicjatywy na rzecz dużych 

drapieżników, którą Komisja propagowała przez ostatnie dwa lata, i jest owocem wspólnych starań, mających na celu rozwiązywanie problemów wynikających z koegzystencji ludzi i dużych drapieżników w UE w konstruktywnym duchu współpracy i dialogu.  
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