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PREDLOG MANDATA PLATFORME “VELIKE ZVERI IN PROSTOŽIVEČI 
PARKLJARJI TER DRUŽBA” (WISO) 

za obdobje 2015-2016 

 

1. Ustanovitev  delovne skupine ali platforme 

 

Sklep Alpske konference, da se ustanovi platforma ali delovna skupina  

Platformo "Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba" (WISO) je ustanovila X. Alpska 
konferenca leta 2009 (sklep X/A6).  

Za obdobje 2015-2016 je predlagan naslednji mandat: 

 Dokončno oblikovati osnutek praktičnih ciljev in možnosti upravljanja za obnovitev in 
ohranjanje populacije volka in risa v Alpah; nadaljevati razvijanje praktičnih ciljev in 
izčrpnega svetovanja ob prijavi za možnosti upravljanja glede obnovitve in ohranitve 
medvedov v alpskem prostoru; predstaviti vse možnosti upravljanja ustreznim 
organom Alpske konvencije leta 2016.    

 Med udeleženimi pogodbenicami razviti postopke, ki bodo zagotavljali pregleden 
pretok podatkov in podpirali procese odločanja ter usklajevanje ustreznih aktivnosti 
za volkove in medvede; skupno interpretacijo vedenja problematičnih medvedov; 
učinkovitejše in bolj usklajene ukrepe za ohranjanje risa ob vključevanju ključnih 
deležnikov. 

 Nadalje razvijati usklajene programe za genetsko spremljanje volkov in medvedov na 
vsealpskem nivoju in zagotavljati globoko poznavanje genetskega tveganja pri 
ohranjanju risa za usmerjanje ohranjevalnih politik v Alpah.  

 Te cilje gre zasledovati ob upoštevanju rezultatov projekta RowAlps in drugih 
pomembnih projektov, vključno tistih, ki jih finančno podpira Evropska unija; preučiti 
je treba možne sinergije z Evropsko platformo za sobivanje ljudi in velikih zveri in z 
drugimi pomembnimi pobudami.    

 

2. Naloge v okviru Alpske konvencije  

 

Povezava z ustreznim protokolom Alpske konvencije oz. z Okvirno konvencijo  

Platforma želi najti rešitve za upravljanje velikih zveri, prostoživečih parkljarjev in družbe na 
usklajen način. Delo platforme se opira na celosten pristop, ki presega ekološke vidike in se 
trudi, da bi vključilo gospodarske in družbene vidike v enaki meri. 

Platforma si je zadala cilj, da varuje in obnavlja naravo in krajino, zato da zagotovi trajno in 
široko funkcijsko ekosistemsko učinkovitost v skladu s 1. členom Protokola »Varstvo narave 
in urejanje krajine«. Podpira napore pogodbenic za varovanje divjih živali in rastlin, njihove 
raznovrstnosti in habitatov. 

Delo PF se opira tudi na Protokola »Hribovsko kmetijstvo« in »Gorski gozd«.  



 

Prispevek k izpolnjevanju Večletnega programa dela Alpske konvencije (če obstaja) 

Ključni element za aktivnost PF je biotska raznovrstnost, eno od petih prednostnih področij 
delovanja Večletnega programa dela Alpske konvencije.  

Prispevek k sodelovanju v alpskem prostoru  

Prostoživeče velike zveri in parkljarji ne upoštevajo državnih mej v Alpah. Njihovo ohranjanje 
in/ali upravljanje ter vpliv na družbo zahteva mednarodni pristop ter usklajene alpske politike 
in prakse. Sodelovanje v alpskem prostoru je hkrati ključni faktor in cilj PF, ki stremi za tem, 
da uskladi scenarije upravljanja in najde ustrezne rešitve za upravljanje velikih zveri, 
prostoživečih parkljarjev in družbe. 

 
3. Aktivnosti v okviru mandatnega obdobja (posodobitev vsaki dve leti) 

 

Opis osrednjih aktivnosti  

- Eden izmed glavnih ciljev mandata je zagotoviti možnosti upravljanja za obnovitev  in 
ohranitev populacij velikih zveri, ki bi jih predstavili ustreznim organom Alpske 
konvencije leta 2016. Te možnosti bodo različne glede na živalsko vrsto (n. pr. risi, 
volkovi, medvedi).  

- Postopki, ki zagotavljajo preglednost pretoka informacij in podpirajo procese   
odločanja ter usklajevanje ustreznih ukrepov za volkove in medvede; skupne 
interpretacije vedenja problematičnih medvedov; potrebno je nadalje razviti bolj 
učinkovite in usklajene aktivnosti za ohranjanje risa z vključevanjem ključnih 
deležnikov. 

- Poleg tega je treba nadaljevati z usklajevanjem programov za genetsko spremljanje 
volkov in medvedov na vsealpskem nivoju. Zagotoviti je treba globoko poznavanje 
genetskega tveganja pri ohranjanju populacije risov za pravilno usmerjanje 
ohranjevalnih politik v Alpah. 

Uresničevanje teh ciljev zahteva redno sestajanje PF in temelji na sodelovanju s projektom 
RowAlps ter z drugimi projekti, ki lahko nudijo koristne podatke za delo platforme. Vsi 
predvideni rezultati/aktivnosti zahtevajo izmenjavo izkušenj in znanstvenih podatkov s ciljem 
obdelave in razširjanja primerov dobrih praks na regionalnem nivoju v Alpah.  

Komunikacijske aktivnosti delovne skupine ali platforme 

Mrežno povezovanje z drugimi deležniki se razvija bodisi na sestankih platforme bodisi s 
komuniciranjem: večina deležnikov, ki delujejo na tem območju, je zastopana v platformah 
in/ali je vabljena, da deli informacije o svojih morebitnih projektih ali aktivnostih, če se 
izkažejo za pomembne.  

Upravljanje velikih zveri lahko postane zelo občutljiva oziroma politična tema v medijih, 
predvsem v primeru napadov na človeka, poškodb lastnine ali čred, ali odstranitev živali. 
Zaradi tega sta v okviru komunikacije še posebej poudarjena strokovno delo in znanje PF ter 



njeno mednarodno sodelovanje na tem področju (za seznam načrtovanih dogodkov glej 
spodaj opisan način dela).    

Priprava dokumentacije 

Tretji razširjeni sestanek/konferenca WISO je predviden v drugem letu mandatnega obdobja 
– tovrstni dogodki omogočajo širšo udeležbo in več vhodnih informacij s strani zunanjih 
strokovnjakov ter prispevajo k boljšim izmenjavam strokovnega znanja in izkušenj o 
pomembnejših temah platforme. Poleg že omenjenega projekta RowAlps bo PF dalje 
sodelovala v okviru drugih projektov, vključno tu spodaj omenjenih projektov, ki jih finančno 
podpira Evropska unija. V načrtih je priprava dokumentacije, na primer tematskih poročil in 
scenarijev upravljanja velikih zveri, vključno s politikami, smernicami in primeri dobrih praks.   

Sodelovanje z drugimi delovnimi skupinami ali platformami  

V skladu s priporočili Stalnega odbora, ki spodbujajo sodelovanje med ustreznimi DS in PF, 
sta Platformi WISO in ECONET  že začeli sodelovati z vzajemno udeležbo na sestankih.  
V prihodnjem mandatnem obodbju so predvidene dodatne aktivnosti za spodbujanje takega 
sodelovanja; tu sta vključeni boljša izmenjava informacij med obema platformama in 
obravnava teme ekološke povezljivosti. Poleg tega bi velike zveri lahko bile tema posebej 
organiziranih delavnic in sestankov.    

Aktivnosti v okviru strategije EUSALP 

Osrednje aktivnosti platforme, ki imajo kot cilj ohranitev in upravljanje velikih zveri, so 
usklajene s strategijo EUSALP, predvsem na področju naravnih virov in upravljanja virov ter 
bolj specifično na področju biotske raznovrstnosti in povezljivosti. 

Načrtovano sodelovanje s Platformo ECONET je tudi usklajeno s strategijo EUSALP. 

 

4. Člani in način dela 

 

Predsedstvo 

ITALIJA  

Sestava 

Platformo sestavljajo predstavniki naslednjih agencij/institucij glede na nacionalne sisteme v 
državah pogodbenicah: 

Ministrstva za okolje, kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov bodisi na zvezni bodisi na 
regionalnih ravni, instituti za varovanje okolja in raziskave, predstavniki regionalnih in 
lokalnih oblasti ter opazovalke ALPARC, CIPRA, FACE, ISCAR in WWF.  

Poleg zgoraj omenjenega načrtovanega sodelovanja s Platformo ECONET so predvidene 
nadaljnje aktivnosti in sodelovanje v okviru projekta RowAlps, predvidoma v prihodnjem 



mandatnem obdobju; rezultati dela bodo predstavljeni Platformi WISO in nato poslani 
organom Alpske konvencije. Na podlagi aktivnosti in sodelovanja iz preteklega mandatnega 
obdobja je pričakovati nadaljevanje izvajanja v novem mandatnem obdobju z vključitvijo 
drugih aktivnosti v okviru novih projektov/pobud, vključno s projekti, ki jih finančno podpira 
Evropska unija, na primer projekti LIFE.  

Ob tem PF namerava preučiti možnosti sinergije z novoustanovljeno Platformo EU za 
sobivanje ljudi in velikih zveri ter z drugimi pomembnimi pobudami. 

Način dela 

Trije ali štirje sestanki platforme bodo predvidoma na vrsti v prihodnjem dveletnem 
mandatnem obdobju, vključno z razširjenim sestankom/konferenco v drugem letu, tako kot je 
določila PF (okvirno v prvem in tretjem četrtletju prvega leta in v drugem četrtletju drugega 
leta). Poleg tega člani PF, ki so vključeni v projekt RowAlps in/ali skupino Bear Alpine Group 
ali tudi druge specifične skupine, bodo imeli dodatne sestanke izven ali ob sestankih PF in 
bodo poročali PF o napredovanju dela in doseženih rezultatih v teh skupinah. 

Vzpostavljena je stalna izmenjava informacij in komunikacija med člani PF prek elektronske 
pošte platforme ter tudi s Stalnim sekretariatom Alpske konvencije. 

 

 
 


