Platforma privind carnivorele mari, Atelierul din Bucureşti, iunie 2017
Declaraţia participanţilor cu privire la evoluţiile recente din domeniul
managementului carnivorelor mari în România

În data de 04 octombrie 2016, Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor al României, Cristiana Pașca
Palmer, a anunţat decizia de a nu mai stabili cote de recoltă pentru urşi bruni, lupi, râși şi pisici
sălbatice, invocând îngrijorări legate de monitorizarea și metodele de colectare a datelor privitoare
la diversele populaţii de carnivore mari din România. Factorii interesaţi implicaţi în coordonarea
activităţilor legate de carnivorele mari au opinii divergente.
Pentru a facilita o discuţie mai deschisă cu privire la modul în care se iau deciziile privitoare la
managementul carnivorelor mari, Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din
România (AGVPS) şi WWF România au hotărât să organizeze un atelier comun dedicat
problematicii conservării şi managementului carnivorelor mari din România. AGVPS şi WWF
România au fost sprijiniţi de organizațiile care le reprezintă la nivelul UE, şi anume Federaţia
Asociaţiilor de Vânătoare şi de Conservare a Faunei Sălbatice (FACE) şi WWF International, care
sunt membre ale Platformei UE privind Coexistenţa între Oameni şi Carnivorele Mari (denumită în
continuare Platforma), o grupare de organizaţii al căror scop este acela de a minimiza conflictele
dintre acestea şi activităţile umane.
La finalul atelierului menţionat, participanţii au agreat asupra următoarei viziuni comune:
•

Promovarea modalităţilor şi mijloacelor de minimizare şi, ori de câte ori este posibil,
identificarea soluţiilor pentru conflictele dintre activităţile umane şi prezenţa speciilor de
carnivore mari, prin realizarea unor schimburi de cunoştinţe şi prin cooperare într-o manieră
deschisă, constructivă şi de respect reciproc;

•

Colaborarea pentru îmbunătăţirea coexistenței dintre oameni şi carnivorele mari, în special
pentru acele persoane din mediul rural care locuiesc cel mai aproape de acestea. Acest
aspect este deosebit de important in România, tara cu populaţii de carnivore
marisemnificative si a căror importanţă este recunoscută la nivel internaţional.

Participanţii au convenit că managementul carnivorelor mari trebuie întemeiat pe dovezi ştiinţifice
temeinice, utilizându-se cele mai bune date disponibile şi cele mai demne de încredere. Aceasta ar
trebui să implice cercetare continuă, dezvoltarea și integrarea metodelor de monitorizare cu
implicarea tuturor grupurilor de interes în colectarea datelor. Participanţii au confirmat rolul
important al vânătorilor, al proprietarilor si al gestionarilor de terenuri private , precum şi al altor
factori interesaţi de managementul carnivorelor mari din România.
În cazul în care se promovează o amplă participare/implicare din partea tuturor factorilor interesaţi
relevanţi pentru managementul carnivorelor mari încă din etapa incipientă, este mai probabil sa se
obtina succesul decât daca politicile ar fi impuse de sus în jos fără consultări. Guvernele şi
agenţiile trebuie să ia în calcul acest aspect la luarea deciziilor privitoare la managementul
carnivorelor mari.

Participanţii au identificat următoarele obiective ca fiind prioritare pentru discuţii ulterioare:
•
•
•
•
•
•

Crearea unui proces incluziv, transparent, pe baza căruia să se poată aborda în mod
eficient problemele carnivorelor mari;
Elaborarea unei politici clare pentru deciziile privitoare la managementul carnivorelor mari;
Îmbunătăţirea metodologiei de monitorizare a carnivorelor mari;
Crearea unei scheme de compensare eficiente pentru pagubele cauzate de carnivorele
mari;
Aplicarea urgentă a unui sistem de gestionare eficientă a urşilor-problemă. Interdicţia de
vânătoare actuală nu soluţionează această problemă;
Crearea unei motivaţii economice pentru abordarea problemelor legate de coexistență,
utilizand reputaţia recunoscuta a României ca destinaţie cu carnivore mari.

Pentru a îndeplini aceste obiective, participanţii la atelier invită guvernul României, utilizând
Platforma UE la moderarea şi facilitarea procesului, să garanteze implicarea factorilor interesaţi
reprezentativi în viitoarele decizii referitoare la managementul şi monitorizarea carnivorelor mari.
De asemenea, participanţii solicită Guvernului României să ia în calcul concluziile trase în cadrul
atelierului şi să aibă în vedere continuarea acestui proces prin înfiinţarea unei Platforme Naţionale
dedicate carnivorelor mari.
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