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Zastopnik Italije se izrazi v prid zavzemanja pogodbenic Alpske konvencije za skupni
program varstva velikih plenilcev.
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Il Ministro dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DEKLARACIJA MINISTRA ZA OKOLJE IN ZA VARSTVO PROSTORA TER MORJA
REPUBLIKE ITALIJE ALFONSA PECORARA SCANIA
IX. Alpska konferenca
ALPBACH 8.-9. novembra 2006
Minister za okolje in za varstvo prostora in morja, poslanec Alfonso Pecoraro Scagno, je med
udeležbo na seji držav pogodbenic Alpske konvencije izrazil potrebo po tem, da čimprej pride do
promocije čezmejnega sporazuma za ohranjanje alpske biološke raznovrstnosti in predvsem
programa za ohranjanje in konkretno zaščito velikih mesojedcev v Alpah, kot so medved, volk in ris.
Kljub temu, da Alpska konvencija že predvideva skupne oblike zaščite favne, pa so nedavni dogodki,
vezani na ohranjanje nekaterih bolj emblematskih in karizmatičnih vrst evropske favne (rjavi
medved, volk, ris) pokazali na ranljivost in neučinkovitost sicer bistvenih Evropskih direktiv (tako
imenovana Direktiva Habitat in Direktiva o pticah) in mednarodnih sporazumov na področju
okolja (Bernska konvencija o ohranjanju prosto živečih vrst v Evropi).
Dogodki okrog rjavega medveda z imenom Bruno, ki je prešel čez meje Parka Adamello Brenta in
nato preko nacionalnih meja in so ga bavarske oblasti ubile, ter dovoljenje za odstrel primerkov
volka, ki iz Italije prehajajo na francosko in švicarsko ozemlje, dejansko izničuje opravljene napore,
da bi obnovili aktivno in vitalno populacijo velikih evropskih mesojedcev, to pa danes ni več
sprejemljivo. Danes je treba promovirati katerikoli možen ukrep za omogočanje in podpiranje sožitja
med človekom in temi karizmatičnimi in očarljivimi živalmi, nenadomestljivimi elementi alpskega
ekosistema.
Neizogibne oblike konflikta med temi velikimi živalmi in človekovimi dejavnostmi, ne smejo
preprečiti iskanja vsakršne možne rešitve za to, da se bo naša biološka raznolikost v poznejših letih še
lahko ponašala s temi čudovitimi simboli svobode in moči; sprejeti bo treba vsako koristno pobudo,
da meje, ki jih je postavil človek, ne postanejo meje tudi za omenjene živali.
Vse to nalaga mednarodni skupnosti izziv, ki se obnavlja skozi čas, in sicer izziv za sožitje med
človekovimi dejavnostmi, od kmetijstva do alpskega pašništva in od živinoreje do turizma, in
potrebami teh velikih evropskih mesojedcev.
Zato menimo, da je potrebno organizirati okrogle mize za sodelovanje in soočanje med državami,
ki delijo to bogastvo alpske favne, ter se dogovoriti o problematiki glede upravljanja s populacijo
medvedov, volkov in risov; poleg izziva, ki izhaja iz konfliktov s človekovimi dejavnostmi, bo v tem
kontekstu treba obravnavati bistvene tematike vključevanja lokalnega prebivalstva, tako preko
skupnega programiranja operativnih aktivnosti v prid ohranjanja, tako preko kampanj za osveščanje
in za okoljsko vzgojo. To oblike so potrebne in neizogibne za uspeh danes začetih pobud. Vse
promovirane aktivnosti (pravilno zbiranje in ravnanje z odpadki, kmetijstvo, čebelarstvo,
gorsko pašništvo) bodo morale upoštevati novo stvarnost, ki pa jo že imajo v drugih državah, kjer
obsežne populacije velikih mesojedcev že leta živijo v sožitju s človekom, ki izvaja vse potrebne
strategije, da bi se izognil vsaki obliki potencialnega konflikta.
Ohranjanje in zaščita teh velikih mesojedcev, ki se jim ne moremo odreči, ne more biti omejeno le na
zavarovana območja, temveč je za njihovo ohranjanje treba predvideti upravljavske modele tudi
izven slednjih, in sicer z oblikovanjem bioloških koridorjev, vključenih v mrežo obstoječih
zavarovanih območij v alpskem loku.
Zato menimo, da morajo vse podpisnice Alpske konvencije danes okrepljeno ter prepričano in
zavezano delati na razvoju novega skupnega dela v smeri varovanja teh vrst živali.
Alfonso Pecoraro Scanio

