Международна среща
По време на срещата представителите на участващите държави решиха името на платформата
да бъде променено на „Динарско
– Пиндо Балканска платформа за
едри хищници“, за да се обхване
географското покритие на всички държави (Албания, Босна и
Херцеговина, Хърватия, Косово,
Черна гора, Северна Македония,
Сърбия, Словения, България и
Гърция), представени на срещата.
Експертите дискутираха възУчастници в
можностите
за потенциално сътсрещата в Сараево
рудничество между държавите и
на политическо ниво за вземане на
решения при необходимост и отправяне на
препоръки за действие
към правителствата.
Набелязани бяха следващите стъпки, които
ще се предприемат,
за да се учреди платЕвропейски рис
формата. Виждането
е тя да заработи като
дългосрочен механизъм за обмен на добър
управленски опит при
опазване и управление
на регионално ниво на
едри хищници, ползвайки добрите примери на модели, установени в други региони
– Платформата за едрите хищници и дивите
на Европа. Създаването на подо- копитни животни (WISO) на Албен инструмент за обмен на зна- пийската конвенция, Карпатскания и добри практики при опаз- та конвенция или Платформата
ването и управлението на едрите на ЕС за съвместно съществуване
хищници в региона чрез засил- между хора и едри хищници.
По време на срещата в Сараево
ване на човешкия и финансовия
капацитет би бил изключително България бе представена от Радополезен за всички сфери от нау- стина Галатионова – експерт от
ката до практиката и ще постави Министерството на околната среръководни принципи за бъдещо да и водите, и Николета Динева
сътрудничество между национал- – старши експерт в отдел „Ловно
ните административни органи в стопанство“ на Изпълнителната
агенция по горите.
региона.
Като резултат от срещата се очаВъпреки че популациите на тези
животински видове в България и ква работата за поддържането на
Гърция не са част от Динарската оптимално стабилни запаси на капланинска верига, представители фявата мечка и вълка да бъде още
на двете страни бяха поканени да по-активна. Надяваме се също да
участват в срещите на платформа- възстановим и да поддържаме
та предвид сходните проблеми на популация на европейския рис в
устойчивото управление на попу- България. Защо не?
лациите на големи хищници, коиНиколета ДИНЕВА
то трябва да бъдат решени.

Едрите хищници –

можем ли да живеем с тях?

П

редизвикателствата пред
опазването и управлението на едни от най-емблематичните биологични видове
едри хищници – мечка, вълк и
европейски рис, бяха обект на
обсъждане на поредната среща
на Транснационалната платформа за управление на популациите
на трите големи хищника в района
на Динарските планини. Форумът,
който се проведе от 15 до 17 юни в
столицата на Босна и Херцеговина – Сараево, имаше регионален
обхват и постави фокус върху съвместното благоприятно съществуване на хората и едрите хищници
в района на Динарските планини,
обхващащ страните Албания, Сърбия, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Косово, Хърватия,
Словения и Черна гора.
Срещата е част от поредица
събития по проект, финансиран
от Федералното министерство
на околната среда на Германия
във взаимодействие с Федералната агенция по околната среда
на страната, като основната му
цел е изграждане на регионален
механизъм за управление и наблюдение на едрите хищници с
представители на националните
и регионалните власти и всички
заинтересовани страни в тази част
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