PREDLOG MANDATA PLATFORME
PLATFORMA “VELIKE ZVERI IN PROSTOŽIVEČI PARKLJARJI TER
DRUŽBA” (WISO)
za obdobje 2017-2018
1. Ustanovitev delovne skupine / platforme
Sklep Alpske konference o ustanovitvi delovne skupine / platforme
Platformo "Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba" (WISO) je ustanovila X. Alpska
konferenca leta 2009 (sklep X/A6).
Cilj platforme je 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
si prizadeva, da bi upoštevalo gospodarske in družbene vidike.
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.
Upravljanje velikih zveri lahko postane zelo občutljiva oziroma politična tema, ki bi ji velika
pozornost javnosti dala še večji poudarek, predvsem ko gre za bližnja srečanja s človekom,
škodo na živini in drugi lastnini, uboj in odstrel.

2. Naloge v okviru Alpske konvencije
Povezava z ustreznim/i protokolom/i Alpske konvencije oz. Okvirno konvencijo
Cilj platforme je 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
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si prizadeva, da bi v enaki meri upoštevalo gospodarske in družbene vidike.
Platforma si je zadala cilj, da varuje in obnavlja naravo in krajino, zato da zagotovi trajno in
splošno funkcijsko učinkovitost ekosistemov v skladu s 1. členom protokola »Varstvo narave
in urejanje krajine«. Podpira napore pogodbenic za varovanje divjih živali in rastlinskih vrst,
njihove raznovrstnosti in habitatov.
Delo PF se opira tudi na protokola »Hribovsko kmetijstvo« in »Gorski gozd«.
Usklajenost s temami Večletnega programa dela Alpske konvencije
V sladu z Večletnim programom dela 2017-2022 platforma WISO daje svoj prispevek k temi
spodbujanja biotske raznovrstnosti.

3. Aktivnosti v mandatnem obdobju
Opis osrednjih aktivnosti
Za mandatno obdobje 2017-2018 so predlagane naslednje aktivnosti:


med pogodbenicami spodbuditi postopke, ki bodo pospešili izmenjavo informacij,
znanstvenih podatkov in izkušenj in s tem podpirali procese odločanja ter
usklajevanje ustreznih aktivnosti za velike zveri;



pospešiti dialog med pristojnimi organi, z upravljavci divjih živali, lovci in gozdarji ob
vzpostavitvi mehanizmov za posvetovanje in informiranje;



nadalje razvijati usklajene programe za genetsko spremljanje velikih zveri na nivoju
Alp;



razviti priporočila za mednarodno usklajene ukrepe upravljanja rjavega medveda na
ravni Alp ob upoštevanju rezultatov projekta Life DinAlp Bear in navodil skupine Bear
Alpine Group ter drugih pomembnih pobud;



pospešiti pobude za preprečevanje oplojevanja v ožjem sorodstvu v subpopulacijah
(na primer okrepitev);



poročanje in izmenjava izkušenj o nacionalnih in regionalnih pristopih ter primerov
(dobrih) praks pri trajnostnih sistemih preprečevanja škode in kompenzacije ob
napadih velikih zveri na živino;



izdelati priročnik o možni uporabi Kmetijskega sklada za razvoj podeželja za
financiranje ukrepov preprečevanja škode.
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Opis glavnih rezultatov


razvoj in razširjanje priporočil za upravljanje rjavega medveda (glej zgoraj);



po potrebi predložiti predloge za politične ukrepe pristojnim delovnim telesom
Alpske konvencije.

Komunikacijske aktivnosti delovne skupine/platforme
Povečanje ozaveščenosti o velikih zvereh in okrepitev odnosov z javnostjo, vključno z
razširjanjem rezultatov platforme WISO (n.pr.: priporočila za upravljanje rjavega medveda,
risa in volka), na spletnem mestu Alpske konvencije, preko komunikacijskih kanalov Alpske
konvencije, pogodbenic in drugih sodelujočih organizacij oziroma s pomočjo drugih
obstoječih kanalov.
Sodelovanje z drugimi delovnimi skupinami / platformami
V skladu s priporočili Stalnega odbora okrepiti sodelovanje z ustreznimi DS / PF; PF WISO
in PF ECONET sta vzpostavili sodelovanje predvsem z vzajemno udeležbo na sestankih.
PF bo ohranjala povezavo s politikami Evropske unije o velikih zvereh.
Aktivnosti v okviru strategije EUSALP in Akcijske skupine 6
Osrednje aktivnosti PF, usmerjene v ohranjanje in upravljanje velikih zveri, so usklajene s
strategijo EUSALP, predvsem glede naravnih virov in upravljanja virov oziroma bolj
specifično na temo biotske raznovrstnosti in povezljivosti.
Načrtovano sodelovanje s PF ECONET je tudi usklajeno s strategijo EUSALP.

4. Predsedovanje in načrt dela
Predsedovanje in sestava
Platformi bo predsedoval Stalni sekretariat.
DS/PF bodo sestavljali strokovnjaki, ki jih imenujejo države pogodbenice in opazovalke. Za
vsak primer posebej bo na sestanke DS/PF možno povabiti dodatne eksperte.
Načrt dela
Predvideni so trije ali štirje sestanki platforme v prihodnjem dvoletnem mandatu.
Poleg tega bodo člani platform, ki sodelujejo pri drugih projektih in/ali v skupini Bear Alpine
Group ter Wolf Alpine Group kot tudi drugih pomembnih specifičnih skupinah, imeli dodatne
sestanke izven ali vzporedno s platformo in bodo nato poročali platformi o rezultatih, ki so jih
dosegli v teh skupinah.
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Poskrbljeno je tudi za redno izmenjavo informacij in sporočanje članom PF preko sistema
elektronske pošte platforme.
Vsi rezultati dela in sklepi PF bodo predstavljeni pristojnim delovnim telesom Alpske
konvencije v letu 2018.
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