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COMUNICAT DE PRESĂ
”Coexistența cu Carnivorele Mari: Provocări și Soluții”
17.10.2017 – Parlamentul European, Bruxelles
Măsuri mult mai eficiente trebuie implementate acum pentru a reduce conflictele tot mai mari
dintre oameni și carnivorele mari în Europa. Acesta a fost principalul mesaj transmis în cadrul conferinței
”Coexistența cu Carnivorele Mari: Provocări și Soluții” ce a avut loc în data de 17 octombrie 2017 la
Parlamentul European din Bruxelles.
Conferința a fost găzduită de MEP Karl-Heinz Florenz, EPP Group, Președintele Intergrupului
Parlamentului European referitor la ”Biodiversitate, Vânătoare, Mediul rural” și organizată de FACE,
Federația Asociațiilor pentru Vânătoare și Conservare din cadrul UE. Administrarea actuală și schemele
de compensații pentru pagube trebuie să ofere soluții potrivite de coexistență cu privire la creșterea multor
populații de animale carnivore mari în peisajele dens populate și multifuncționale din Europa.
MEP Karl-Heinz Florenz a precizat următoarele: ”Coexistența activităților umane, inclusiv
agricultura, conservarea naturii și turismul, cu anumite specii de carnivore mari, cum ar fi lupul, ne oferă
provocări tot mai mari: reîntoarcerea lupilor a generat dezbateri substanțiale, mai ales în zonele rurale
populate din Europa. Drept urmare, vă solicit să dezvoltăm planuri bune de administrare pentru lupi și
pentru alte animale sălbatice care cauzează conflicte. Nu trebuie luați în calcul doar factorii ecologici, ci și
cei economici și sociali. Trebuie să abordăm această chestiune în mod obiectiv în timp ce ținem cont de
grijile multor fermieri și proprietari de terenuri. Trebuie să implicăm mai mult fermierii afectați,
proprietarii de terenuri, vânătorii și pădurarii în procesul decizional”.
Dr. Nicola Notaro, Șeful Diviziei de Ocrotire a Naturii din Mediul DG (Comisia Europeană) a pus
accentul pe faptul că animalele carnivore mari fac parte integrantă din ecosistemele și din peisajele din
Europa, iar abordarea cheie în gestionarea conflictelor dintre interesele umane și prezența speciilor de
animale carnivore mari este de a dezvolta un dialog constructiv cu părțile interesate, cu fermierii, vânătorii
și instituțiile. Acest dialog trebuie să includă schimbul de cunoștințe, comunicarea și folosirea
instrumentelor puse la dispoziție în cadrul legislației și politicii actuale a UE, care sunt suficient de
flexibile pentru a fi adaptate diferitelor contexte și spații geografice. A atras atenția asupra planului de
acțiune al UE privind natura, oamenii și economia ca mijloace de îndeplinire a acestor acțiuni.
Dl. Csaba Borboly, Membru al Comitetului Regiunilor și Președinte al Consiliului Județean
Harghita în România, a vorbit despre dezvoltarea unui raport în cadrul Comitetului de Regiuni, axat pe
îmbunătățirea coexistenței dintre oameni și carnivorele mari. În legătură cu regiunea pe care o
administrează, a descris conflictele generate de Ursul Brun în România. A abordat tema restricțiilor recente
legate de cotele de recoltă, susținând că ar fi problematice. A mai subliniat și nevoia României de a folosi
fonduri UE pentru spațiile Natura 2000 și pentru a îmbunătăți coexistența, precum și nevoia de a sprijini
abordările științifice în luarea deciziilor.
Conform dlui. Daniel Heindl, din cadrul Camerei Austriece Inferioare de Agricultură, pășunatul
tradițional și agricultura pastorală au devenit extrem de dificile în unele zone. A solicitat domenii în care
nu există conflicte, mai ales domenii cu un număr mare de animale care pasc în regiunile alpine din
Europa. A susținut că agricultura tradițională pe pășunile alpine, care s-a dezvoltat de-a lungul secolelor,
reprezintă un bun ecologic și cultural al Alpilor și trebuie păstrată și pe viitor, fără măsuri de protecție
elaborate.
Dl. Luis Suarez, WWF Spania, s-a referit la câteva exemple de coexistență bună între oameni și
carnivorele mari. A susținut că există conflicte ce pot fi soluționate și s-a referit la o gamă amplă de măsuri
preventive, subliniind că este nevoie de o colaborare bună cu părțile interesate. A demonstrat modul în care
instrumentul de finanțare EU LIFE și fondurile naționale de dezvoltare rurală pot fi folosite cu succes
pentru a îmbunătăți coexistența dintre oameni și carnivorele mari.
La conferință au participat mai mulți membri ai Parlamentului European, care s-au implicat activ în
discuție, cum ar fi Bendt Bendtsen (Danemarca), Annie Schreijer-Pierik (Olanda), Renata Briano și
Herbert Dorfmann (Italia), John Stuart Agnew (UK), Stefan Eck (Germania) și alții.
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