- v lovu na trajnost
Iskanje širšega pomena lova
http://fp7hunt.net

Cilj HUNT-a je skozi raziskovanje lova preučiti širši odnos med naravo
in človekom ter tako poiskati rešitve konfliktov, ki nastajajo med ljudmi
zaradi različnega dojemanja lovskih praks.
HUNTing for sustainability – v lovu na trajnost

Splošni cilj:
Splošni cilj projekta je oceniti družbene, kulturne,

HUNT je interdisciplinaren mednaroden raziskovalni projekt,
financiran iz 7. okvirnega programa EU, ki se ukvarja s širšim
pomenom lova v 21. stoletju.
Trajna raba biotske pestrosti je en osrednjih globalnih izzivov
človeštva, raba in upravljanje z naravnimi viri pa tema, ki se preliva
preko številnih vej znanosti, geografskih regij in ravni upravljanja.
Kljub vse večji prepoznavnosti pomena dobro upravljanega lovstva
kot orodja za varstvo narave, je popolnoma jasno, da potrebujemo
za razvoj trajnostnega upravljanja celovit pristop. Tak pristop mora
črpati tako iz naravoslovnih kot iz družboslovnih znanosti in
temeljiti tako na akademskem znanju kot na znanju, pridobljenem z
izkušnjami. HUNT povezuje družbene, ekonomske in ekološke
vidike lovstva z odločevalskimi procesi in tako odkriva potencial
novih možnosti varovanja biotske pestrosti.

ekonomske in ekološke funkcije in vplive lova
skozi široko paleto različnih pogledov in primerov
v Evropi in Afriki.

Specifični cilji:
• Preučiti pomen, ki ga lovu pripisujejo različne družbene
skupine v različnih delih sveta.
• Analizirati vpliv različnih institucionalnih ureditev in
institucionalnih sprememb na lovstvo.
• Oceniti ekonomski pomen lova in alternativnih oblik
rabe prostora v različnih prostorskih merilih.
• Preveriti katere živalske vrste lovimo, katere strategije
odvzema pri tem uporabljamo in izdelati modele za
oceno trajnosti teh strategij.
• Raziskati vplive upravljanja z divjadjo na različne vidike
širše biotske pestrosti.
• Vključiti izsledke o družbenih, kulturnih, ekonomskih in
ekoloških prispevkih in vplivih lova v kontekst Evropske
politike in širše globalne uporabnosti.
• Vzpostaviti komunikacijo o zasnovi projekta in vplivu
njegovih rezultatov s ključnimi interesnimi skupinami in
upravljavci ter posredovati izsledke širši javnosti.

Za nadaljnje informacije se prosimo obrnite na:
almajic@gmail.com
(01) 423 33 80 Aleksandra Majić Skrbinšek

• Razviti forume, preko katerih se bodo lahko izvajale
metodologije razreševanja konfliktov med ključnimi
interesnimi skupinami.

HUNT je interdisciplinaren mednaroden raziskovalni projekt, ki ga financira 7. okvirni program EU.
Ukvarja se s širšim pomenom lova v 21. stoletju.

http://fp7hunt.net

Novo znanje, boljše upravljanje

V tem trenutku je naše znanje o lovu in biotski pestrosti večinoma

Sodelujejo
• The Macaulay Institute
• Frankfurt Zoological Society

omejeno na posamezne veje znanosti ali območja ter na posamične

• Tanzania Wildlife Research Institute

študije, saj je le malo interdisciplinarnih študij, ki bi se specifično

• Universitat Autonòma de Barcelona

ukvarjale s problematiko lova in njegovega pomena za biotsko

• Consejo Superior de Investigaciones Cientificas

pestrost na komparativen način. Skozi različne delovne sklope bo

• Univerza v Ljubljani
• Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

HUNT v obdobju treh let zbližal štiri različne veje znanosti:

• Norwegian Institute for Nature Research

sociologijo, politične vede, ekonomijo in ekologijo. Na ta način

• The Department of Political Science, Umeå University

bomo s širšim pristopom k raziskovanju pomena lova to vrzel v

• Conservation Science Group, Imperial College

znanju zožili. Tak izviren pristop bo vodil k boljšemu

• Environental Economics Research Group, University of
Stirling

medsebojnemu razumevanju vej znanosti, ki so običajno izolirane,

• The University of Aberdeen

ter k celovitemu pogledu na vlogo lova v številnih Evropskih in

• The Ethiopian Wildlife Conservation Agency

Afriških državah.
Delovni sklopi:
Svet HUNT-a
HUNT bo potekal v šestih različnih vzorčnih regijah: Združenem

WP1: Kulturni pomen lova
- človeška dimenzija
WP2: Institucije in lov
- lov in pravila igre

kraljestvu, Skandinaviji, Španiji, Severnih Dinaridih in Vzhodni

WP3: Socioekonomika in lov

Afriki. V vsaki izmed teh regij bo HUNT vzpostavil tudi

- lov kot vir denarja

Nacionalne posvetovalne skupine (NPS), v katerih bodo na

WP4: Lov in biotska pestrost

nacionalni ravni zbrane interesne skupine, ki imajo o lovu in

- ekološka perspektiva
WP5: Integracija

varstvu biotske pestrosti veliko znanje in interes. V teh interesnih

- sestavljanje vsega v celoto

skupinah bo zajeta široka paleta zagovornikov različnih pogledov

WP6: Diseminacija

na vrednost in vplive lova, od predstavnikov lovskih organizacij do

- posredovanje sporočila

vladnih naravovarstvenih organizacij.

WP7: Upravljanje
- načrtovanje, upravljanje in koordinacija

HUNT je interdisciplinaren mednaroden raziskovalni projekt, ki ga financira 7. okvirni program EU.
Ukvarja se s širšim pomenom lova v 21. stoletju.

