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“Lov kao potpora održivosti” (»HUNTing for sustainability«, kraće “HUNT”) je interdisciplinarni, međunarodni
istraživački projekt, financiran iz 7. okvirnog programa EU i bavi se širim značenjem lova u 21. stoljeću. Projekt je
trajao tri i pol godine i zaključen je krajem travnja 2012. godine. Glavni cilj projekta je ocijeniti društvene,
kulturne, ekonomske i ekološke funkcije i utjecaje lova kroz široku paletu različitih stajališta i primjera. Projekt se
odvijao u sklopu šest različitih studija: Ujedinjeno Kraljevstvo, Skandinavija, Španjolska, sjeverni Dinaridi, Etiopija
i Tanzanija. U Sloveniji i Hrvatskoj (sjeverni Dinaridi) usredotočili smo se na istraživanje različitih pogleda na
gospodarenje smeđim medvjedom.

Slovenija i Hrvatska dijele istu populaciju medvjeda. Istraživanje o smeđem medvjedu koje je izvedeno u
okviru projekta HUNT predstavlja važan primjer o tome što lov na karizmatičnu vrstu znači za društvo i
bioraznolikost. U okviru projekta HUNT istražili smo značaj koji društvo pripisuje lovu na medvjeda,
analizirali na koji način institucijska uređenja i promjene utječu na gospodarenje smeđim medvjedom u
Sloveniji i Hrvatskoj te istražili utjecaj lova na status zaštite populacije medvjeda. Voditelj hrvatskog dijela
projekta bio je Veterinarski fakultet u Zagrebu. Prof. Đuro Huber je naglasio: »Najvažnije je da smo
uspostavili konstruktivan dijalog među dionicima obiju država.«
Prvu bilateralnu radionicu organizirali smo 8. studenog 2011. s ciljem da istražimo prednosti i nedostatke
različitih scenarija gospodarenja smeđim medvjedom u sjevernim Dinaridima. Sudionici radionice bili su
nositelji odluka (predstavnici ministarstava), upravitelji, znanstvenici i ostali dionici iz obiju država. Izradili
smo izvješće s radionice na engleskom, slovenskom i hrvatskom jeziku i pripremili preporuke za
gospodarenje medvjedom.
Druga bilateralna radionica (29. veljače 2012.) bila je organizirana kao odgovor na želju sudionika prve
radionice da se prekogranično sudjelovanje pri gospodarenju smeđim medvjedom postavi i na operativnu
razinu. Novo izviješće s te radionice (na hrvatskom i slovenskom jeziku), objavljeno na internetskoj stranici
projekta, sadrži rezultate radionice i nacrt dogovora o tome kako nastaviti s prekograničnom suradnjom i to
ne samo na području gospodarenja smeđim medvjedom već i na području upravljanja drugim dvjema
zaštićenim velikim zvijerima koje obje države dijele – vukom i risom.

Važno je napomenuti da su nadležna ministarstva obiju država odlučila nastaviti s radnim sastancima i
nakon završetka projekta HUNT i organizirati ih minimalno jednom godišnje. Slijedeći radni sastanak je
planiran za rujan 2012. godine, a organizirati će ga Ministarstvo za poljoprivredu i okoliš Republike Slovenije
(Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS).
Lijepi pozdrav!
Više informacija o projektu HUNT možete naći na internetskim stranicama projekta http://fp7hunt.net.

