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Sprawozdanie z warsztatów dla zainteresowanych stron na temat działań UE w sprawie 
dużych drapieżników 

Bruksela, 25 stycznia 2013 r. 

 

Streszczenie 

 

Proces ochrony dużych drapieżników we współczesnej Europie stanowi duże wyzwanie, m.in. ze 
względu na różnorodne konflikty związane z ich obecnością oraz kontrowersje dotyczące sposobów 
ich kontroli. Jedną z kluczowych metod zapobiegania konfliktom jest rozwijanie 
usystematyzowanych forów, na których zainteresowane strony mogą nawiązać konstruktywny 
dialog. 

Pierwszym krokiem w tym kierunku było zorganizowanie przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska 
25 stycznia 2013 r. warsztatów, podczas których ponad 80 zainteresowanych podmiotów 
reprezentujących różne narodowości i grupy interesu (ekolodzy, biolodzy specjalizujący się w 
biologii konserwatorskiej, hodowcy zwierząt gospodarskich i reniferów, właściciele gruntów, 
reprezentanci interesów rolników, pracownicy administracji, myśliwi i dziennikarze) spotkało się z 
przedstawicielami Komisji Europejskiej. 

Celem warsztatów było 1) umożliwienie zainteresowanym podmiotom podjęcia bezpośredniego 
dialogu na temat ważnych dla nich kwestii z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz 2) 
zebranie w sposób uporządkowany informacji zwrotnych na różne tematy w celu identyfikacji 
obszarów i zagadnień, w których osiągnięto porozumienie, i tych, w których panuje różnica zdań. 
Dla osiągnięcia tych celów warsztaty obejmowały prezentacje ogólne, zbiorowe dyskusje, wymianę 
w podgrupach i ankietę przeprowadzoną w technice Q-sort bezpośrednio podczas warsztatów oraz 
przez internet po ich zakończeniu. Dodatkowo otrzymano kilka pisemnych uwag. Koncepcyjne ramy 
warsztatów zostały zaprojektowane tak, aby umiejscowić debatę o dużych drapieżnikach w szerszym 
kontekście europejskiego krajobrazu oraz miejsca ludzi i ich działalności w tym krajobrazie. 
Położono także nacisk na przyszłość, ze szczególnym uwzględnieniem możliwych różnic między 
przyszłymi tendencjami dotyczącymi krajobrazu, ludzkiej działalności i ochrony dużych 
drapieżników. 

Każda z czterech podgrup, na które podzielono uczestników, miała za zadanie zająć się jednym z 
trzech zagadnień. Pierwsze dotyczyło opracowania krótkoterminowej wizji idealnej sytuacji dla 



 
 

najbliższej przyszłości. Kolejnym krokiem była dyskusja nad barierami dla realizacji tej wizji i ich 
możliwymi rozwiązaniami. 

Żadna z wizji opracowanych przez grupy podmiotów zainteresowanych nie wykluczała obecności 
dużych drapieżników w europejskim krajobrazie w przyszłości, chociaż hodowcy zwierząt 
szczególnie podkreślali pragnienie ograniczenia ich liczby i obszaru występowania. Było to 
szczególnie widoczne w odniesieniu do wilków, które po dłuższym okresie nieobecności ponownie 
pojawiły się na północy i zachodzie Europy Odnotowano duże zróżnicowanie w opiniach 
dotyczących docelowego poziomu ochrony zarówno pomiędzy poszczególnymi kategoriami 
zainteresowanych podmiotów jak i wewnątrz tych kategorii. Uczestnicy ze wszystkich grup 
utworzonych wśród zainteresowanych podmiotów dostrzegli potrzebę wypracowania kompromisu 
pomiędzy licznymi konkurencyjnymi interesami, wzywali do bardziej merytorycznej a mniej 
emocjonalnej i spolaryzowanej dyskusji oraz wprost lub pośrednio uznali prawo do działania w tym 
samym krajobrazie różnych zainteresowanych grup. Panowało także powszechne przekonanie, że 
populacja dużych drapieżników musi być w jakiś sposób kontrolowana, aby możliwe było 
osiągnięcie kompromisu. Wszystkie grupy wyraziły pragnienie wypracowania praktycznego 
rozwiązania sprzeczności interesów dotyczących drapieżników i zwierząt hodowlanych. Jednym z 
punktów spornych była kwestia docelowego poziomu zarządzania, przy czym propozycje wahały się 
od zarządzania na poziomie lokalnym do zarządzania na poziomie międzynarodowym. 

Generalnie w wizjach poszczególnych zainteresowanych grup, których przedstawiciele uczestniczyli 
w warsztatach, odnotowano tendencję do uwzględniania zarówno potrzeb dużych drapieżników jak i 
działalności ludzkiej w wielofunkcyjnym, wspólnym krajobrazie, choć, zgodnie z przewidywaniami, 
istnieją duże rozbieżności zdań co do wagi, jaką należy przyłożyć do poszczególnych interesów oraz 
co do kształtu przyszłego kompromisu. Ujawniły się także przesłanki zasadniczych różnic poglądów 
na właściwe relacje ludzi i środowiska, szczególnie dotyczących stopnia, w jakim ludzie powinni 
wpływać na środowisko poprzez działalność taką jak polowanie i wypas zwierząt hodowlanych. 

Odnotowano uderzający stopień podobieństwa i symetrii w sposobie wyrażenia przez różne grupy 
poglądów dotyczących istniejących barier dla osiągnięcia prezentowanych przez nie zróżnicowanych 
wizji przyszłości. Niemal wszystkie grupy zainteresowanych podmiotów odczuwały brak 
zrozumienia ze strony pozostałych grup oraz sygnalizowały niewystarczający stopień dialogu i 
współpracy między zainteresowanymi stronami. Wspomniany brak komunikacji może być 
przyczyną ogólnie panującego wrażenia braku woli wśród pozostałych zainteresowanych stron, aby 
wzajemnie uznać ogólne założenia i kompromisy wynikające z poszczególnych programów. Wiele 
osób wskazywało na problemy z zastosowaniem rozwiązań globalnych w odniesieniu do 
zróżnicowanych lokalnych problemów. Wszystkie grupy wskazały na istnienie barier związanych z 
brakiem zrozumienia postaw i zasad wyznawanych przez ludność wiejską oraz brak 
socjoekonomicznych analiz konsekwencji i korzyści związanych z ochroną dużych drapieżników. 
Wszystkie zainteresowane grupy dostrzegły, że w wielu krajach hodowla zwierząt gospodarskich nie 
jest już dostosowana do ochrony przed dużymi drapieżnikami, oraz że powrót do praktyk 
ochronnych stanowi praktyczne i ekonomiczne wyzwanie. Wszystkie grupy zainteresowanych 
przyznały, że istnieje potrzeba znacznie większego zaangażowania na poziomie lokalnym, jednak 
istniały zasadnicze, choć niewyrażone w sposób wyraźny różnice dotyczące stopnia delegacji 
uprawnień decyzyjnych. 



 
 

W oparciu o wyznaczone w podgrupach priorytety, grupy przedyskutowały możliwe rozwiązania. 
Jeden ze zbiorów pomysłów dotyczył rozwiązań dla barier związanych z brakiem wiedzy. Po 
pierwsze, uznano, że należy zwiększyć zaangażowanie rożnych dyscyplin naukowych na wszystkich 
poziomach opracowywania polityki i zarządzania w kwestiach dotyczących dużych drapieżników. 
Po drugie, uczestnicy podkreślili potrzebę wypracowania sposobów zwiększania poziomu 
świadomości obywateli i popularyzacji wiedzy naukowej. Po trzecie, zidentyfikowano pewne luki w 
wiedzy; m.in. potrzebę poprawy metod monitorowania dużych drapieżników i sposobów 
zaangażowania zainteresowanych stron w tę działalność, potrzebę lepszego zrozumienia społecznych 
i gospodarczych kosztów i korzyści dla obszarów wiejskich związanych z dużymi drapieżnikami 
oraz potrzebę opracowania i popularyzacji dobrych praktyk w procesie zaangażowania 
zainteresowanych stron. Inny zbiór pomysłów dotyczył sposobów przełamywania barier związanych 
z polaryzacją stanowisk i niekorzystnymi stosunkami pomiędzy zainteresowanymi stronami. 
Obejmowały one: potrzebę zwiększenia widoczności odpowiednich instytucji na poziomie 
regionalnym i państwowym oraz ułatwienie zainteresowanym podmiotom dostępu do nich. 
Panowało także przekonanie, że instytucje te nie biorą na siebie odpowiedzialności za konsekwencje 
wynikające z prowadzonej przez nie polityki ochrony dużych drapieżników. Zauważono także 
możliwość włączenia różnych zainteresowanych stron do wspólnych działań, takich jak 
monitorowanie i działalność informacyjna, aby stworzyć okazję do nabycia doświadczenia 
współpracy, a także potrzebę nawiązania dialogu przy udziale zawodowych doradców w celu 
zjednoczenia zainteresowanych podmiotów na różnych poziomach (lokalnym, krajowym, 
europejskim) i propagowania lepszego zrozumienia, szacunku i wzajemnego poszanowania 
interesów. Za zasadne uznano powołanie zespołów interwencyjnych do reagowania w sytuacjach 
kryzysowych. W kwestii barier dotyczących hodowli zwierząt większość uczestników dostrzegła 
potrzebę przystosowania hodowli zwierząt do obecności dużych drapieżników na obszarach, w 
których wygasły związane z tą problematyką tradycje, chociaż zauważono także wyzwanie, jakim 
jest rozbudzenie woli wprowadzania zmian. 

Analiza Q-sort wykazała istnienie trzech różnych postaw wśród uczestników, choć należałoby je 
raczej postrzegać jako różne części tego samego kontinuum, nie zaś trzy wyraźnie odmienne grupy. 
Znaczna różnica zdań objawiła się jedynie w przypadku jednego stwierdzenia ("obecność dużych 
drapieżników ma zdecydowanie negatywny wpływ na jakość życia na terenach wiejskich”). Osoby 
przyjmujące postawy 2 i 3 zdecydowanie zgadzały się z powyższym zdaniem, podczas gdy osoby 
przyjmujące postawę 1 nie zgadzały się z nim. Wydaje się zatem, że ekolodzy i pracownicy 
administracji organów ochrony przyrody mogą niewłaściwie oceniać postrzeganie wpływu dużych 
drapieżników na życie na obszarach wiejskich przez zainteresowanych z tych obszarów. “Stała 
obecność dużych drapieżników w europejskim krajobrazie powinna być postrzegana jako powód do 
dumy” – to kolejne zdanie, co do którego istniała różnica zdań między zwolennikami różnych 
postaw. Podczas gdy ekolodzy i pracownicy administracji zajmujący się tematyką środowiskową 
postrzegają obecność drapieżników jako powód do dumy, reprezentanci postawy nr 3 zdecydowanie 
nie zgadzali się z takim poglądem. Należy odnotować, że osoby reprezentujące postawę nr 3 
pochodzą przede wszystkim z krajów, w których wytrzebione w niedawnej przeszłości duże 
drapieżniki pojawiły się właśnie na nowo. 



 
 

Oprócz dwóch przedstawionych powyżej stwierdzeń, nie odnotowano wyraźnych różnic między 
osobami reprezentującymi różne postawy, żadne inne stwierdzenie nie było zdecydowanie popierane 
przez część grup przy jednoczesnym sprzeciwie innych. Wszystkie trzy grupy zdecydowanie 
zgodziły się, że ochrona środowiska w Europie powinna służyć zachowaniu kontaktu człowieka z 
przyrodą oraz że wytwarzanie różnorodnych produktów regionalnych i tradycyjnych jest powodem 
do narodowej dumy. Wszystkie trzy grupy sprzeciwiły się budowie elektrowni wiatrowych i 
wodnych wszędzie tam, gdzie z technicznego punktu widzenia jest to możliwe. Podczas gdy myśliwi 
oraz hodowcy zwierząt wyrazili swoje zaniepokojenie zagrożeniem płynącym z koncepcji istnienia 
obszarów dzikich i jej konsekwencji, uczestniczący w ankiecie ekolodzy nie wskazywali 
bezpośrednio na obszary dzikie jako cel działań ochronnych. Skupiali się raczej na rozwoju 
zrównoważonych interakcji pomiędzy ludźmi a otaczającym ich środowiskiem. Postawy 
poszczególnych grup nie pozostawały w opozycji do pozostałych, ale raczej wyrażały troskę o 
przyszłość prowadzonych przez nie działalności i sposobu życia. Wszyscy uczestnicy w mniejszym 
lub większym stopniu zgodzili się w sprawie wielofunkcyjności krajobrazu, która pozwala na 
zachowanie zarówno tradycyjnej ludzkiej działalności grupy 3, wysoki poziom bioróżnorodności 
uwzględniającej duże drapieżniki postulowany przez grupę 1 oraz kontrolę ze strony człowieka 
poprzez myślistwo i podejmowanie decyzji na poziomie bardziej lokalnym, za którym opowiedziała 
się grupa 2. 

Wydaje się, że poszczególne metody warsztatowe dobrze się uzupełniały i zaowocowały 
zróżnicowanymi informacjami zwrotnymi zarówno w formie uporządkowanej jak i 
nieuporządkowanej. W dziedzinach, w których różnymi metodami zebrano dane dotyczące 
pokrywających się zagadnień, odnotowano duży stopień zgodności, przy czym każda z metod 
dostarczyła dodatkowych spostrzeżeń, co pozwoliło na uzyskanie pełniejszego obrazu sytuacji. 
Uczestnicy warsztatów z całą pewnością nie podtrzymywali stereotypu mocno spolaryzowanej 
dychotomii pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami drapieżników. Pod wieloma względami 
przedstawione punkty widzenia należy postrzegać jako różne punkty mniej więcej spójnej skali. 
Wprawdzie skrajne wartości tej skali mogą znacznie się od siebie różnić, jednak pomiędzy nimi 
istnieje duża płaszczyzna porozumienia. Istnienie tej płaszczyzny stanowi punkt wyjścia dla 
dalszych kroków. Widać było także, że problematyka dużych drapieżników jest ściśle powiązana z 
wieloma dziedzinami polityki regulującymi kwestie środowiska i obszarów wiejskich, takimi jak 
leśnictwo, transport, rolnictwo i rozwój. Taka sytuacja sprawia wprawdzie, że rozwiązanie kwestii 
dużych drapieżników jawi się jako zadanie bardziej złożone, jednak przypomina jednocześnie wielu 
zainteresowanym podmiotom o istnieniu płaszczyzny porozumienia, o której często zapomina się 
podczas ożywionych dyskusji o dużych drapieżnikach. Debata zwykle koncentruje się wokół 
wilków, mniej uwagi poświęca natomiast niedźwiedziom, rysiom i rosomakom, być może warto 
więc rozłożyć ją na poszczególne dyskusje dotyczące konkretnych gatunków zamiast koncentrować 
się na pojemnej kategorii „dużych drapieżników”. 

Wymienione poniżej punkty podkreślają znaczenie niektórych zagadnień, co do których panowała 
ogólna zgoda wśród różnych kategorii zaangażowanych podmiotów. 

• Wyrażono przekonanie, że należy rozwiązać kwestię szkód wyrządzanych wobec 
zwierząt hodowlanych przy pomocy efektywnych i dostosowanych do miejscowych 
realiów metod. 



 
 

 
• Wyrażono przekonanie, że należy podnieść kwalifikacje i kompetencje instytucji i 

dołożyć starań w celu podniesienia stopnia koordynacji polityki w tym zakresie i 
zwiększenia wsparcia dla jej realizacji na poziomie lokalnym. 

 
• Wszystkie grupy zaangażowanych podmiotów wyraziły troskę o przyszłość swojej 

działalności i interesów z powodu presji wywieranej przez pozostałe grupy oraz 
ogólne trendy społeczne. 

 
• Zainteresowani skarżyli się na niedostateczny poziom zrozumienia ze strony 

pozostałych. 
 
• Szerokie poparcie zyskało elastyczne podejście do zarządzania populacją dużych 

drapieżników z uwzględnieniem różnic w sytuacji panującej w różnych częściach 
Europy. 

 
• Wielu zainteresowanych wywodzących się z różnych środowisk doszło do wspólnego 

wniosku, że istniejące prawodawstwo skupia się raczej na ochronie poszczególnych 
drapieżników zamiast na żywotności całych populacji, oraz że błąd ten nie sprzyja ich 
akceptacji. 

 
• Szerokie poparcie zyskała idea przyjęcia modelu zarządzania w większym stopniu 

opartego na wiedzy, najlepiej takiego, który połączyłby wiedzę naukową (z różnych 
dziedzin) ze znajomością miejscowych realiów. 

 
• Wyraźnie sformułowano potrzebę zaangażowania zdecydowanie szerszej 

publiczności niż standardowe i łatwo identyfikowalne grupy zainteresowanych. 
 

Pomimo istnienia płaszczyzny porozumienia, pojawiło się także wiele punktów spornych oraz 
zagadnień, które stanowią potencjalne źródło konfliktów. 

 
• Choć biorący udział w warsztatach ekolodzy nie wyrazili wyraźnie takiego zdania, 

wielu hodowców zwierząt i myśliwych uznało obecny kierunek debaty o dzikiej 
przyrodzie za kontrowersyjny. 

 
• Wyraźnie widoczny był brak zgody w kwestii wpływu dużych drapieżników na 

jakość życia ludzi na obszarach wiejskich. 
 
• Ekolodzy i pracownicy administracji częściej opowiadali się za koordynacją 

zarządzania populacją drapieżników na większą skalę przestrzenną, podczas gdy 
pozostałe grupy zainteresowanych podmiotów częściej postulowały zwiększenie 
miejscowej kontroli. 

 



 
 

• Podczas gdy ekolodzy postulowali renaturalizację większości krajobrazu oraz 
przywrócenie naturalnych procesów ekologicznych, część hodowców zwierząt 
opowiadała się za znacznym ograniczeniem miejsca występowania dużych 
drapieżników. 

 
Na podstawie otrzymanych w trakcie warsztatów odpowiedzi można wnioskować, że pomysł 
kontynuacji tego typu opartego na dialogu procesu partycypacyjnego na poziomie europejskim i 
lokalnym spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Wyraźnie zaleca się następujące formy działań: 
 

• Pomocne byłoby przeprowadzenie multidyscyplinarnej analizy kosztów i korzyści 
związanych z dużymi drapieżnikami w wielofunkcyjnym krajobrazie. W miarę 
możliwości, analiza taka powinna objąć koszty i korzyści zarówno natury 
gospodarczej jak i pozagospodarcze. Jej celem powinno być m.in. lepsze objaśnienie 
różnorodnych interesów poszczególnych zainteresowanych grup, ponieważ wielu 
uczestników wyraźnie zasygnalizowało brak zrozumienia racji pozostałych grup, 
wynikający z ograniczonego kontaktu i wiedzy o ich poglądach. Dotyczy to zarówno 
braku zrozumienia planu ochrony dużych drapieżników przez hodowców zwierząt jak 
i braku zrozumienia przez wielu ekologów relacji między dziedzictwem, tradycją, 
produkcją żywności, bioróżnorodnością i źródłami utrzymania w rozumieniu 
hodowców. 

 
• Wiele korzyści mogłyby przynieść próby bardziej efektywnego włączenia ochrony 

dużych drapieżników do istniejących struktur zarządzania środowiskiem naturalnym, 
które w wielu krajach rozwinięte są na wysokim poziomie. Struktury te wypracowały 
doświadczenie w negocjacjach z wieloma grupami interesów i są dobrze umocowane 
w sferze oficjalnych praw własności i odpowiedzialnych instytucji. Podkreślono 
jednak, że struktury te powinny wykazać się większą otwartością na szersze spektrum 
interesów zainteresowanych podmiotów oraz szerzej postrzegać swoją działalność w 
kontekście ekosystemu. Struktury te powinny być przynajmniej uznane za 
wartościowych partnerów przy podejmowaniu wspólnych wysiłków. 

 
• Zaangażowanie szerokiego spektrum zainteresowanych podmiotów we wspólne 

działania. Powinno ono objąć wspólne wydawanie materiałów informacyjnych, w 
których pod wspólnie opracowanymi treściami podpisywałyby się różne 
zainteresowane grupy, a następnie rozprowadzały je za pośrednictwem swoich sieci 
dystrybucji. Wspólne działania mogłyby polegać także na zaangażowaniu większej 
liczby zainteresowanych podmiotów w prowadzenie obserwacji, które stanowiłyby 
podstawę monitorowania dużych drapieżników oraz na wymianie doświadczeń i 
dobrych praktyk między obszarami. 

 
• Ze względu na znaczną skalę populacji dużych drapieżników oraz istotny wpływ 

pewnych obszarów polityki UE na duże drapieżniki i na kluczowe podmioty 
zainteresowane istnieje wyraźna potrzeba zdecydowanego i aktywnego 



 
 

zaangażowania instytucji na poziomie UE w nadawanie tempa działaniom, 
szczególnie w odniesieniu do kontroli wielkości populacji. Z dyskusji prowadzonych 
w ramach warsztatów wynikało jednak jasno, że odgórne wytyczne muszą zostawiać 
duży margines rzeczywistego wpływu lokalnych inicjatyw na sposób wdrażania 
polityki na poziomie lokalnym. 

 
• Organizacja forów dialogu na poziomie lokalnym. 
 
• Testowanie kolejnych kroków na obszarach pilotażowych. Pozwoliłoby to na 

zdobycie doświadczenia oraz opracowanie najlepszych praktyk. 

 


