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Rezumat 

 

Procesul de conservare a carnivorelor mari în peisajele europene actuale se dovedește a fi un demers 
foarte dificil, nu în ultimul rând din cauza diversității conflictelor asociate prezenței lor și a 
controversei cu privire la modul în care aceste conflicte ar trebui gestionate. O abordare importantă 
în gestionarea conflictelor este constituirea unor foruri structurate în cadrul cărora părțile interesate 
să poarte un dialog constructiv. 

Ca un prim pas în această direcție, la Bruxelles, la 25 ianuarie 2013, DG Mediu din cadrul Comisiei 
Europene a organizat un atelier al părților interesate, care a reunit peste 80 de participanți 
reprezentând diverse naționalități și grupuri de interese (ecologiști, biologi specializați în conservare, 
crescători de animale și de  reni, proprietari de terenuri, interese rurale, administratori, vânători și 
jurnaliști) și reprezentanți ai Comisiei Europene.  

Atelierul a urmărit, pe de o parte, să ofere părților interesate o șansă de a ridica probleme de interes 
direct în fața reprezentanților Comisiei Europene și, pe de altă parte, de a colecta feedback structurat 
pe o diversitate de probleme, pentru a identifica domenii și aspecte care fac obiectul unor puncte de 
vedere comune și al unor opinii divergente. Pentru a atinge aceste obiective, atelierul a inclus 
prezentări și dezbateri în plen și a facilitat lucrul în grupuri separate. De asemenea, s-au folosit un 
chestionar față în față în timpul atelierului și unul online, de completat după încheierea atelierului. În 
plus, s-au primit câteva contribuții scrise. Cadrul conceptual al atelierului a urmărit să introducă 
discuțiile pe tema carnivorelor mari într-un context mai amplu referitor la peisajul european și la 
locul oamenilor și activităților lor în cadrul acestui peisaj. S-a insistat asupra perspectivelor viitoare, 
avându-se în vedere soluțiile de compromis care există între direcții viitoare potențial diferite și care 
pot fi adoptate în privința peisajului, a activității umane și a conservării carnivorelor mari. 

Participanții la fiecare dintre cele patru grupuri ale atelierului au fost invitați să răspundă la trei 
întrebări. Prima vizează dezvoltarea unei viziuni pe termen scurt pentru un viitor apropiat ideal. 
Aceasta a fost urmată de o analiză a obstacolelor care împiedică realizarea acestei viziuni și de o 
discuție pe tema potențialelor soluții de eliminare a acestor obstacole. 



 
 

Niciuna dintre viziunile grupurilor de părți interesate nu a exclus prezența carnivorelor mari într-un 
peisaj european viitor, deși zootehniștii au indicat în mod special că ar dori limitări privind numărul 
și distribuția lor în teritoriu. Acest lucru a fost subliniat cu precădere în cazul lupilor care se întorc în 
zone din Europa de Nord și de Vest din care au fost absenți o perioadă îndelungată. Au existat 
variații considerabile atât între, cât și în cadrul categoriilor de părți interesate cu privire la nivelul 
dorit de ambiție în ceea ce privește conservarea. Participanți din toate grupurile de părți interesate au 
recunoscut necesitatea identificării unor compromisuri între mai multe interese concurente, și-au 
exprimat dorința de a se stabili o dezbatere mai documentată, mai puțin marcată de emoții și mai 
puțin polarizată și au recunoscut, fie în mod explicit, fie implicit, legitimitatea diferitor grupuri de 
părți interesate care activează în domeniu. S-a exprimat, de asemenea, opinia larg răspândită potrivit 
căreia populațiile de carnivore mari vor trebui să fie gestionate într-un mod care să permită realizarea 
de compromisuri. Dorința de a găsi soluții practice la conflictele generate de creșterea animalelor a 
fost exprimată de toate grupurile. A existat un diferend în legătură cu scara preconizată a gestionării, 
opiniile vehiculate favorizând scenarii de la nivel local până la nivel internațional.  
 
În general, în viziunea diverselor grupuri de părți interesate reprezentate a existat o marjă de 
manevră suficient de mare pentru a include atât carnivorele mari, cât și diversele activități umane în 
peisajele multifuncționale comune, deși, după cum era de așteptat, au existat în mod clar divergențe 
majore de opinii cu privire la ponderea fiecărui interes și la situațiile în care se pot realiza 
compromisuri.  Au existat, de asemenea, indicații cu privire la diferențele existente în ceea ce 
privește înțelegerea formei adecvate a relației dintre oameni și natură, în special în ceea ce privește 
măsura în care oamenii ar trebui să interacționeze cu natura în cazul activităților precum vânătoarea 
și pășunatul. 
 
A existat un grad mare de suprapunere și de simetrie în modul în care diferitele grupuri și-au 
formulat punctele de vedere asupra barierelor existente în calea realizării obiectivelor lor în diversele 
perspective. Aproape toate grupurile de părți interesate au considerat că interesele lor nu sunt înțelese 
de către celelalte părți interesate și că nu există suficient dialog sau cooperare între părțile interesate. 
Probabil, din cauza acestei lipse de comunicare a existat sentimentul reciproc că în rândul celorlalte 
părți interesate nu există suficientă voință pentru a accepta premisele și compromisurile aferente 
agendelor lor respective.  Problemele legate de aplicarea unor soluții la nivel global pentru 
problemele locale au fost evidențiate de numeroși participanți.  Toate grupurile au identificat bariere 
asociate lipsei de înțelegere a atitudinilor și normelor populației rurale, precum și o lipsă a analizelor 
socio-economice ale impactului sau beneficiilor asociate conservării carnivorelor mari. Faptul că în 
multe țări practicile de creștere a animalelor nu mai permit adaptarea la prezența carnivorelor mari a 
fost recunoscut de toate grupurile de părți interesate, la fel ca existența provocărilor de ordin practic 
și economic pe care le presupune reinstaurarea acestor practici. Deși toate grupurile de părți 
interesate au recunoscut că sunt necesare mai multe angajamente la nivel local, a existat o diferență 
de bază, formulată însă deficitar, în ceea ce privește amploarea acestor angajamente din perspectiva 
delegării de competențe decizionale. 
 
Pe baza ordinii priorităților stabilite de grupurile individuale, acestea au purtat discuții privind 
soluțiile posibile. Un set de idei urmărea găsirea unor soluții pentru barierele legate de cunoaștere. În 



 
 

primul rând, s-a recunoscut necesitatea unei mai bune integrări a științei multidisciplinare în toate 
nivelurile de elaborare și gestionare a politicilor privind carnivorele mari. În al doilea rând, 
participanții au subliniat necesitatea de a găsi căi de sensibilizare a publicului și de diseminare a 
cunoștințelor științifice. În al treilea rând, au fost identificate mai multe lacune de cunoaștere, 
inclusiv necesitatea îmbunătățirii metodelor de monitorizare a carnivorelor mari și a modalităților de 
implicare a părților interesate în această activitate, necesitatea unei mai bune înțelegeri a costurilor și 
beneficiilor sociale și economice pentru comunitățile rurale asociate carnivorelor mari și necesitatea 
de a elabora și comunica cele mai bune practici pentru procesele de implicare a părților interesate. 
Alt set de idei privea modalitățile de depășire a obstacolelor legate de polarizarea extremă și de 
relațiile deficitare dintre părțile interesate.. Printre acestea s-au numărat: necesitatea ca autoritățile 
responsabile la nivel național și regional să fie mai vizibile și mai accesibile pentru părțile interesate. 
De asemenea, s-a considerat că acestea nu își asumă responsabilitatea pentru consecințele politicilor 
lor de conservare a carnivorelor mari. A fost identificat potențialul de a integra diverse părți 
interesate în activități de cooperare, cum ar fi monitorizarea și comunicarea, astfel încât acestea să 
poată câștiga experiență în urma lucrului în comun, precum și necesitatea de a se investi în procesul 
de dialog cu mediatori profesioniști, care să reunească părțile interesate de la diferite niveluri (local, 
național, european), pentru a favoriza o mai bună înțelegere și respectul reciproc. A fost recunoscută 
utilitatea echipelor de urgență care ar putea interveni în situațiile grave. În ceea ce privește barierele 
legate de practicile de creștere a animalelor, a fost recunoscută necesitatea de a adapta aceste practici 
la prezența carnivorelor mari în zonele în care s-au pierdut tradițiile, deși a fost recunoscut și faptul 
că va fi foarte dificil să se insufle dorința de schimbare a practicilor curente.  
 
Analiza Quicksort a scos în evidență că există trei scenarii distincte în rândul participanților, deși 
acestea ar putea fi mai corect considerate ca fiind diferite părți ale aceluiași întreg și nu trei mulțimi 
foarte diferite. O singură afirmație a făcut obiectul unui dezacord puternic între scenarii („prezența 
carnivorelor mari are un impact negativ major asupra calității vieții în zonele rurale”). Persoanele 
care definesc scenariile 2 și 3 au susținut puternic afirmația, în vreme ce persoanele care definesc 
scenariul 1 nu au fost de acord cu ea. Rezultă, așadar, că organizațiile ecologiste și persoanele din 
agențiile de administrare a activităților de conservare a naturii ar putea subestima modul în care 
părțile interesate din mediul rural percep impactul carnivorelor mari asupra vieții lor. Cealaltă 
afirmație care a fost sprijinită de un scenariu și contestată de alt scenariu este „prezența continuă a 
carnivorelor mari în peisajele europene ar trebui să fie considerată o sursă de mândrie”. Deși 
ecologiștii și administrațiile de mediu văd prezența carnivorelor ca sursă de mândrie, persoanele din 
scenariul 3 contestă puternic această idee. Trebuie remarcat faptul că persoanele din scenariul 3 
provin în principal din țări în care carnivorele abia s-au reîntors după ce au fost exterminate în 
trecutul recent. 

 În afară de aceste două afirmații, nu au existat opoziții puternice manifeste între diferitele scenarii și 
nici alte afirmații care să fie sprijinite ferm de unele grupuri și contestate de alte grupuri. Toate cele 
trei scenarii au fost total de acord cu ideea că protecția naturii în Europa ar trebui să mențină modul 
în care persoanele interacționează cu natura și că există o mândrie națională legată de etalarea unei 
producții variate de produse alimentare locale și tradiționale. Toate cele trei grupuri au contestat 
adecvația construirii de parcuri eoliene și de centrale hidroelectrice acolo unde soluțiile tehnice 



 
 

permit acest lucru. În timp ce vânătorii și crescătorii de animale s-au arătat preocupați de 
amenințarea sălbăticiei și de consecințele acesteia, ecologiștii care au participat la studiu nu au părut 
să susțină direct sălbăticia ca obiectiv de conservare a naturii, favorizând mai degrabă dezvoltarea 
unor interacțiuni durabile între om și mediu. Scenariul fiecărui grup a exprimat preocupările 
principale pentru viitorul activității și/sau modul de viață al grupului, fără să se opună altor grupuri. 
Toate grupurile au convenit mai mult sau mai puțin  asupra multifuncționalității peisajului în măsura 
în care aceasta permite conservarea activităților umane tradiționale potrivit grupului 3, garantează un 
nivel ridicat de biodiversitate, inclusiv prezența carnivorelor mari, potrivit grupului 1, și este 
menținută sub control uman prin vânătoare și mai multe decizii luate la nivel local, potrivit grupului 
2. 

Diferitele metode de atelier par să se fi completat reciproc cu succes și au generat un feedback  foarte 
variat, atât în formă structurată, cât și nestructurată. A existat un grad ridicat de concordanță când 
metodele au colectat date privind problemele de suprapunere, fiecare metodă aducând informații 
suplimentare care au condus la o imagine mai completă. Printre participanții la acest atelier nu s-a 
manifestat niciun sprijin pentru atitudinea stereotipică manifestată printr-o dihotomie foarte marcată 
„pro-carnivore” versus „anti-carnivore” . Din multe puncte de vedere, ar fi cel mai bine să se ia în 
considerare punctele de vedere care se regăsesc pe o pantă mai mult sau mai puțin constantă. Deși 
marginile extreme ale acestei pante se situează la mare distanță unele de altele, au existat și multe 
elemente centrale. Existența acestui centru justifică avansarea demersului. A reieșit, de asemenea, că 
problemele legate de carnivorele mari au fost profund înglobate într-o serie de aspecte privind mai 
multe sectoare de politici care influențează mediul și viața rurală, inclusiv silvicultura, transportul, 
agricultura și dezvoltarea. Deși acest lucru complică mult tratarea problemei carnivorelor mari, el 
permite în egală măsură să li se reamintească multor părți interesate că există o multitudine de 
subiecte comune care tind să fie uitate în discuțiile adesea aprinse pe tema carnivorelor mari. 
Discuțiile au avut ca subiect central lupii, trecând în plan secundar urșii, râșii și glutonii, ceea ce 
înseamnă că se poate dovedi util să se ramifice dezbaterea în discuții axate pe specii, mai degrabă 
decât să se includă totul la subiectul „carnivore mari”. 
 
Mai jos sunt evidențiate unele aspecte în privința cărora s-a manifestat un acord general al tuturor 
categoriilor de părți interesate.  
 

• Necesitatea de a aborda aspectele legate de uciderea animalelor de către carnivore, 
folosind metode eficiente și adaptate la nivel local. 

 
• Necesitatea de a îmbunătăți capacitatea și competența instituțiilor și de a obține o mai 

bună coordonare a politicilor și un grad mai mare de asistență locală pentru aceste 
politici. 

 
• Îngrijorarea cu privire la viitorul activității sau intereselor lor, care pot fi afectate de 

presiunile exercitate de alte grupuri de părți interesate și de tendințele societale 
generale. 

 



 
 

• Părțile interesate au susținut că nu sunt bine înțelese de către omologii lor. 
 

• Un sprijin larg pentru adoptarea unor abordări flexibile în privința gestionării 
carnivorelor mari, care să țină seama de diversitatea situațiilor care apar în întreaga 
Europă. 

 
• O percepție comună a multor părți interesate provenind din domenii diferite, potrivit 

căreia legislația ar tinde să favorizeze protecția carnivorelor individuale, în loc să se 
concentreze pe viabilitatea populațiilor, și că această distorsiune pune sub semnul 
întrebării acceptarea acestei abordări.  

 
• Un sprijin larg pentru ca să se adopte o poziție mai axată pe cunoaștere a 

managementului, de preferință în situațiile în care ar putea fi combinate cunoștințele 
locale și cele științifice (pluridisciplinare).  

 
• Necesitatea, clar exprimată, de a implica un public mult mai larg decât grupurile de 

părți interesate clasice și ușor de identificat. 
 
În ciuda existenței acestor idei comune, au existat desigur și teme care au stârnit divergențe, precum 
și unele teme cu potențial de a stârni divergențe. 
 

• Cu toate că niciuna dintre părțile ecologiste nu a susținut cu fermitate un discurs care 
să favorizeze spațiul natural, multe părți interesate din sectorul creșterii animalelor și 
al vânătorii au considerat că acest discurs este foarte controversat.  

 
• Dezacord puternic referitor la impactul prezenței carnivorelor mari asupra calității 

vieții populației rurale.  
 

• Ecologiștii și reprezentanții administrațiilor au favorizat coordonarea gestionării la 
scară largă a populațiilor de carnivore, în timp ce alte grupuri de părți interesate au 
susținut exercitarea la nivel local a influenței și controlului.  

 
• În timp ce organizațiile ecologiste au susținut reintroducerea carnivorelor în cea mai 

mare parte a peisajelor naturale și reinstituirea proceselor ecologice naturale, unele 
părți interesate (din sectorul creșterii animalelor) au susținut că distribuția 
carnivorelor mari ar trebui să fie extrem de limitată. 

 
 
Din răspunsurile primite în cadrul acestui atelier reiese că se manifestă un sprijin entuziast pentru 
continuarea acestui tip de proces participativ bazat pe dialog la nivel european și local. Au existat, de 
asemenea, unele activități care au fost recomandate în mod clar: 
 



 
 

• O analiză multidisciplinară a costurilor și beneficiilor asociate prezenței carnivorelor 
mari în peisajele multifuncționale ar fi utilă.  În mod ideal, aceasta ar trebui să se 
axeze pe costurile și beneficiile economice și neeconomice. Ea ar trebui să contribuie, 
de asemenea, la o mai bună explicare a diversității opiniilor pe care le au diferitele 
grupuri de părți interesate, deoarece numeroși participanți au afirmat clar că pur și 
simplu nu înțeleg celelalte grupuri de părți interesate din cauză că nu cunosc și nu au 
legătură cu perspectivele și concepțiile acestora. Acest lucru este valabil atât pentru o 
lipsă de înțelegere a agendei de conservare a carnivorelor mari în rândul crescătorilor 
de animale, cât și pentru lipsa de înțelegere resimțită de crescători, manifestată de 
numeroși ecologiști în privința legăturii dintre patrimoniu, tradiție, producția de 
alimente, biodiversitate și mijloacele de subzistență. 

 
• Se poate câștiga mult dacă se încearcă o mai bună integrare a conservării carnivorelor 

mari în structurile existente de gestionare a vieții sălbatice, care sunt bine dezvoltate 
în mai multe țări. Aceste structuri au o experiență vastă în negocierea cu mai multe 
grupuri de interese, cunoscând bine problema drepturilor de proprietate și având 
legături strânse cu instituțiile responsabile. Cu toate acestea, a fost subliniat faptul că 
ele trebuie să fie mult mai deschise ca să poată lua în considerare o gamă mai largă de 
interese ale părților interesate și ca să trateze la nivel de ecosistem anumite aspecte ale 
activităților lor. Aceste structuri ar trebui să fie considerate cel puțin parteneri valoroși 
în cadrul efortului comun. 

 
• Implicarea mai multor tipuri de părți interesate în activitățile comune. Acestea ar 

putea include producția în comun de materiale informative având un conținut validat 
de mai multe grupuri de părți interesate, care să fie distribuite prin intermediul 
propriilor lor rețele. O altă activitate comună ar presupune implicarea mai multor părți 
interesate implicate în colectarea de observații care stau la baza monitorizării 
carnivorelor mari și transferul de experiență și de bune practici între zone. 

 
• Din cauza scării largi la care acționează populațiile de carnivore mari și a influenței 

decisive exercitate de mai multe domenii de politică ale UE asupra carnivorelor mari 
și asupra principalelor părți interesate, este necesar să existe o implicare activă și clară 
a instituțiilor UE în impulsionarea procesului, în special în ceea ce privește realizarea 
gestionării la nivel de populație. Cu toate acestea, a reieșit din discuțiile atelierului că 
această abordare descendentă trebuie să lase o marjă de manevră mai amplă pentru 
manifestarea influenței locale asupra modului în care sunt implementate politicile la 
nivel local. 

 
• Angajarea unor foruri de dialog la nivel local. 

 
• Testarea unora dintre aceste etape următoare în zone model. Acest lucru ar oferi 

posibilitatea de a câștiga experiență și de a dezvolta bune practici. 
 


