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1. Date generale
Carnivorele mari (ursul, lupul si râsul) sunt specii de vârf ale piramidei trofice şi
sunt considerate ca fiind specii cheie în functionarea ecosistemelor şi implicit în
menţinerea echilibrului din cadrul biocenozelor.
Regiunea carpatică a României, deşi reprezintă mai puţin de 2% din suprafaţa
Europei, susţine populaţii viabile şi stabile de carnivore mari: 30% din efectivele
europene de lupi, 35% din efectivele de ursi bruni şi 25% din efectivele de râşi. Aceste
carnivore de talie mare reprezintă specii simbol pentru conservarea biodiversităţii în
Europa. Ele au un rol important în ecosistem prin controlul “top-down” pe cel care îl
exercită pe teritorii întinse asupra populaţiilor pradă. Astfel, prezenţa acestor specii
indică habitate naturale cu o valoare ecologică ridicată şi ecosisteme funcţionale, ce pot
constitui un model pentru reconstrucţia ecologică în alte regiuni ale Europei.
2. Legislaţia în domeniu
Directiva Consiliului 92/43/EEC privind Conservarea Habitatelor Naturale şi a
Faunei şi Florei Sălbatice (Directiva Habitate), reprezintă una dintre reglementările de
bază pentru protecţia naturii în ţările Uniunii Europene. Ţările membre ale Uniunii
Europene trebuie să armonizeze prevederile naţionale legale în concordanţă cu aceste
Directive. Ursul, lupul, râsul şi pisica sălbatică sunt menţionate în Anexa II a
Directivei, care include specii de faună şi floră salbatică de interes comunitar a caror
conservare necesită declararea de Arii Speciale de Conservare – SAC - formând reţeaua
ecologică Natura 2000.
De asemenea, aceste specii sunt listate în Anexa IV a O.U.G. nr. 57/2007 ca
specii de interes comunitar, care necesită protecţie strictă şi a căror capturare, ucidere şi
perturbare este interzisă. În concordanţa cu art. 16 al Directivei, ţările pot face anumite
derogari de la prevederile menţionate mai sus în anumite condiţii speciale. Deţinerea,
transportul, vânzarea sau schimbul exemplarelor speciilor din Anexa IV luate din
sălbaticie este interzisă, cu exceptia situaţiilor în care acest lucru se face pentru
prevenirea pagubelor serioase asupra şeptelului, în interesul sănătăţii şi siguranţei
publice, în scopul cercetării şi educaţiei sau în scopul repopulării şi reintroducerii
acestor specii.
De asemenea, speciile Ursus arctos, Canis lupus şi Felis silvestris sunt înscrise
în Anexa nr. 2 la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor
naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979, la care România a
aderat prin Legea nr. 13/1993.
Comerţul este de asemenea interzis prin Regulamentul Comunităţii Europene
nr. 338/97, privind Protecţia speciilor de faună şi floră sălbatică prin reglementarea
comercializarii acestora. Acest document reglementează comerţul cu specii de floră şi
faună sălbatică în Uniunea Europeană şi este o bază legală pentru implementarea
convenţiei CITES, la care România a aderat prin Legea nr. 69 /1994 . Speciile care sunt
listate în Anexa A sunt specii la care comerţul este reglementat, deoarece se consideră
că ar putea să le pună în pericol supravieţuirea.
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Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, pentru speciile de plante şi animale sălbatice
terestre, acvatice şi subterane, prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B, în care sunt incluse şi
speciile Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx şi Felis silvestris sunt interzise:
a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a
exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de
hibernare şi de migraţie;
d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau de odihnă;
f) deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop ale exemplarelor
luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.
În aceste condiţii, Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate
acorda derogări, prin ordin al conducătorului autorităţii, cu avizul prealabil al
Academiei Române, cu condiţia să nu existe o alternativă acceptabilă, iar măsurile
derogatorii să nu fie în detrimentul menţinerii populaţiilor speciilor respective într-o
stare de conservare favorabilă în arealul lor natural, în anumite situaţii.
Derogările nu se acordă dacă există riscul ca acestea să aibă un impact negativ
semnificativ de ordin calitativ sau cantitativ asupra populaţiei care face obiectul
derogării.
Derogările se acordă fie în scopul protecţiei speciilor sălbatice de floră şi faună în
pericol, fie în scopul prevenirii unor pagube importante, în special asupra culturilor
agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri, fie în
interesul sănătăţii şi securităţii publice sau pentru raţiuni de interes social şi economic
şi consecinţe benefice de importanţă majoră pentru mediu, sau în scop de cercetare
ştiinţifică şi educaţie. Implementarea procedurii de derogare permite, în condiţii strict
controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, capturarea sau deţinerea
unui număr limitat şi specificat de exemplare din speciile de interes naţional şi
comunitar, care necesită o protecţie strictă.
3. Necesitatea evaluării populaţiilor de urs, lup, râs şi pisică sălbatică
Creşterea preciziei estimărilor populaţiilor de urs, lup, râs, pisică sălbatică
este o cerinţă fundamentală în realizarea unui management eficient al populaţiilor
mamiferelor sălbatice în conformitate cu principiile gestionării durabile a
patrimoniului natural şi este o cerinta a Uniunii Europene.
În context naţional, având în vedere dezvoltarea socio-economică a României,
populaţiile de carnivore mari sunt afectate atât cantitativ cât şi calitativ de schimbările
ce se vor derula în perioada următoare. Astfel, se impune implementarea acestei
metodologii la nivel naţional care să adapteze sistemul curent de management la
situaţia viitoare. Aceste cercetări sunt integrate în Strategia Naţională privind
Managementul Cinegetic în România, elaborată şi implementată de Autoritatea de
mediu (M.M.P /2011) prin organismele sale din teritoriu şi gestionarii fondurilor
cinegetice.
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Astfel, pentru realizarea unui management cinegetic corespunzător este nevoie să
se dezvolte un sistem de monitorizare prin care să se determine densităţile, mărimea
populaţiei, sporul natural, proporţia între sexe şi clase de vârsta, precum şi relaţiile
dintre acestea într-un anumit teritoriu. Deoarece prin metodele clasice de evaluare nu se
pot determina cu exactitate parametrii amintiţi anterior, se utilizează corelarea
rezultatelor obţinute, în scopul obţinerii unor informaţii cât mai apropiate de situaţia
reală din teren.
Pentru perioada 2006-2010, au fost elaborate Ordine de ministru anuale, care
stabilesc un nivel maxim de intervenţie în cazul speciilor urs, lup, râs şi pisică sălbatică,
în baza procedurii de acordare a derogărilor de la măsurile de protecţie strictă a
speciilor de floră şi faună sălbatică, prin a căror implementare se doreşte un impact
pozitiv asupra stării de conservare a habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice de floră
şi faună protejate.
În conformitate cu prevederile Directivei Habitate, România are obligaţia să
trimită Comisiei Europene un raport asupra derogărilor acordate. Pentru îndeplinirea
acestor obligaţii este necesară realizarea unui studiu anual, al cărui beneficiar trebuie să
fie Autoritatea de mediu.
4. Acţiuni specifice
Analiza metodelor de estimare a populaţiilor de carnivore mari s-a făcut si la
nivelul Grupului de Lucru al Specialiştilor în Biologia Urşilor din cadrul IUCN, cu
specialişti din cadrul Asociaţiaţiei Internaţionale a Cercetării şi Managementului
Ursului (IBA) şi cu Grupul de conducere al Iniţiativei Europene pentru Conservarea şi
Managementul Carnivorelor Mari (LCIE).
Acţiunea de evaluare a speciilor menţionate se efectuează după următoarea
metodologie:
1. Gestionarii fondurilor cinegetice realizează programarea şi mediatizarea
acţiunilor de evaluare a efectivelor de urs, lup, râs şi pisică sălbatică pentru anul în curs.
2. Gestionarii fondurilor cinegetice, împreună cu Agenţiile pentru Protecţia
Mediului, Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, Facultatea de Silvicultură şi
Exploatari Forestiere din Braşov, Fundaţia Carpaţi şi reprezentanţii nominalizaţi ai
Direcţiilor Teritoriale de Regim Silvic si Vânătoare, pot să participe la acţiunea de
evaluare în teren şi să verifice corectitudinea datelor înregistrate. La aceste echipe
mixte pot fi cooptati şi reprezentanţi ai altor institute de cercetare, universităţi şi ONGuri care işi exprima dorinţa de a participa.
3. Evaluarea se realizează pe fonduri cinegetice şi se centralizează la nivel de
judeţ, pe gestionari şi pe specii.
4. Pentru a se evita dubla înregistrare, analiza datelor rezultate din fişele de
observaţii şi centralizatoarele alcătuite la nivel de fond cinegetic se realizează la nivel
de judeţ.
5. Datele, la nivel de fond cinegetic şi gestionar trebuie să fie prezentate la nivel
de judeţ Agenţiilor de Protecţia Mediului, pe hârtie şi în format electronic.
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6. Situaţiile centralizate la nivel de judeţ şi analizate de Agenţiile de Protecţia
Mediului se transmit cu observaţiile acestora la Agenţia Regională pentru Protecţia
Mediului. Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului transmite datele centralizate pe
judeţe la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.
7. Împreună cu datele centralizate pe judeţ, se fac propuneri de niveluri de
intervenţie pentru speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică pe gestionari.
8. Propunerile de niveluri de intervenţie au la bază nivelul pagubelor înregistrate
conform legislaţiei în vigoare, situaţia efectivelor reale comparative cu cele optime,
tendinţa şi structura populaţiei.
9. Gestionarii fondurilor cinegetice au obligaţia de a colecta probe pentru analize
genetice, provenite de la exemplarele care au fost recoltate.
În vederea realizării obligaţiilor prevazute in "Directiva Habitate" şi a unei baze
de date referitoare la aspecte ecologice şi genetice ale popula iilor de urs, lup, râs şi
pisică salbatică, se fac măsuratori şi se colectează probe biologice separate de la
exemplarele extrase din numărul alocat nivelului maxim de interven ie pentru fiecare
specie in parte.
Fiecare gestionar are obligaţia de a colecta aceste probe de la exemplarele
recoltate şi de a le depozita în condi ii speciale, până când le trimite la laboratorul de
la ICAS Braşov. Probele biologice constau din:
- 20 de fire de păr cu rădăcină sau o bucata de piele de cca 1 cm2 ;
esut hepatic sau muscular introdus în eprubetă specială, care con ine alcool
pentru conservare.
Pentru urs, determinarea vârstei indivizilor se realizează prin studiul
premolarului din spatele caninului. Acesta se va extrage de la exemplarele capturate şi
se va trimite împreună cu probele descrise mai sus.
Toate probele biologice au etichetă de identificare, care prezintă următoarele
informa ii: specia, tipul probei, loca ia, sexul si vârsta aproximativă a exemplarului
de la care s-au prelevat probele.
Metodele estimării populaţiilor de urs, lup, râs şi pisică sălbatică
I) Pentru urs se aplică următoarele metode:
a) Metoda identificării exemplarelor după urme – se măsoară şi se
fotografiază în prezenţa unui instrument de măsură (riglă, ruletă etc.) urma proaspăta şi,
daca este posibil, urma pârtie pe zăpada sau pe sol moale, apoi se înregistrează pe fişele
de observaţie, conform modelului anexat.
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b) Metoda unităţilor reproductive – se masoară urmele fiecarei femele cu pui,
se fotografiază în prezenta unui instrument de măsura urma femelei şi urma femelei şi a
puilor, şi dacă este posibil urma partie a femelei cu pui. Apoi se inregistreaza în aceeaşi
fişa cu mentiunea "pui din anul curent"sau "pui din anul precedent".
c) Metoda estimării populaţiei după numărul de masculi de la locurile de
hrănire – se identifică toţi masculii ce apar la locurile de hrănire indiferent de vârstă,
se masoară urmele lăsate de aceştia şi se face o fotografie în prezenta unui instrument
de masură sau o descriere a lor în caietul de observaţii.
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II) Pentru lup a fost aleasă identificarea mărimii haiticurilor după urmele pârtie
lăsate pe zapadă sau sol şi fotografiate, corelată cu mărimea medie a teritoriului. La
acest numar se adaugă un procent de 10% reprezentat de indivizii aflaţi în dispersie.
Dacă în fondurile cinegetice vecine se înregistrează haiticuri cu acelaşi număr de
membrii, acestea sunt considerate ca fiind un singur haitic.
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III) Pentru râs se masoară urmele proaspete pe zapadă sau sol în prezenţa unui
instrument de masură, apoi se fotografiază urmele pârtie.

8

IV) Pentru pisica salbatică se fotografiaza urmele partie proaspete pe zapada sau pe
sol.

Înregistrarea şi centralizarea datelor din teren se vor face respectând următoarele
modele pentru:
- Fişa de observaţie la carnivore mari (Anexa 1);
- Centralizator pe gestionar (Anexa 2);
- Centralizatorul efectivelor de urs şi a propunerilor de plafon maxim de
intervenţie pentru sezonul următor de vânătoare (Anexa 3);
- Centralizatorul efectivelor de râs, lup, pisică sălbatică şi a propunerilor de
plafon maxim de intervenţie pentru sezonul următor de vânătoare (Anexa 4);
- Centralizatorul exemplarelor de carnivore recoltate (Anexa 5).
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