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INTRODUCERE 

 

Prezentul Raport a fost realizat în baza contractului cu nr. Nr. 038/IV/10.07.2012 încheiat 

între Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice și beneficiarul Asociatia WWF 

Programul Dunare Carpati Romania, Filiala Maramures, în contextul proiectului “Graniţe 

deschise pentru urşi în Carpaţii României şi Ucrainei”/“Open borders for bears 

between Romanian and Ukrainian Carpathians”, proiectul fiind implementat de către 

Asociaţia WWF Programul Dunare Carpati Romania – Filiala Maramures, Romania in 

parteneriat cu NGO RachivEcoTur din Ucraina si finanţat prin Programul Operational 

Comun de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina 2007-2013, 

contract de finantare: HUSKROUA/1001/038, perioada de implementare a proiectului 

01.05.2012 – 30.04.2014. 

Raportul prezintă activitatea desfășurată ulterior capturilor a cinci exemplare de urs. Acţiunea 

de monitorizare a constat în prelucrarea primară a datelor primite de la colare, verificarea prin 

sondaj a locatiilor in teren, analiza modului de utilizare a habitatelor in zona proiectului. 

Problemele de mortalitate sau cu caracter tehnic privind funcţionarea colarelor a fost anunţată 

beneficiarului împreună cu o propunere tehnică de rezolvare a situaţiei. Monitorizarea 

deplasării urșilor are ca obiectiv finalizarea pachetului de activități privind identificarea 

coridoarelor ecologice și a zonelor cheie in arealul proiectului Granițe deschise pentru urși in 

Carpații României și Ucrainei. Prezentul raport conține rezultate ale monitorizării urşilor 

privind utilizarea habitatelor, teritoriu utilizat, locuri de iernat, zone de concentrare, rute de 

deplasare, bariere/coridoare ecologice, zone cheie pentru conservare. 

La captura și tranchilizarea exemplarelor de urs au contribuit Leonardo Bereczky, George 

Vlad, Cosmin Adrian Stângă, Matei Dragomir, Mihai Pop din partea ACDB, Burzo Ioan și 

Florin Mârzac din cadrul Ocolului Silvic Strâmbu Băiuț,  Vlad Vasile și echipa din cadrul 

Ocolului Silvic Vișeu, Șimon Romulus din cadrul Ocolului Silvic Firiza. Monitorizarea în 

teren a fost realizată de Teodora Sin, George Bouroș, Lucian Pătrașcu, Leonardo Bereczky, 

Mihai Pop cu ajutorul reprezentanților gestionarilor de fonduri cinegetice. La colectarea 

informațiilor au contribuit membrii echipei proiectului ”Granițe deschise pentru urșii din 

Carpații României și Ucrainei” formată din Cristian-Remus Papp, Edita Pop, Bohdan Prots, 

Radu Grigore Vlad, Roman Volosyanchuk, Alexandra Pușcas, Ioana Ismail, Victoria 

Stolpnik-Gubko, Taras Yamelynets, Anca Georgescu și Costel Bucur.  Informațiile GIS 

privind amenajamentele silvice au fost prelucrate de echipa SC Irisilva SRL, condusă de 

Constantin Moisă. Alte informații GIS au fost puse la dispoziție de echipa SC Forest Design 

SRL condusă de Bogdan Candrea. Parte din analizele GIS au fost realizate de Szabo Szilard 

și Berde Lajos. Informațiile colectate din activitatea de monitorizare cu camere foto cu 

senzori a zonelor cheie pentru conectivitate au fost puse la dispoziție de Chiș Vasile Timur și 

Emil Pop.  

Sperăm că efortul colectiv va fi răsplătit prin îmbunătățirea condițiilor de habitat în zona 

proiectului. 
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CONTEXTUL REALIZĂRII RAPORTULUI  

 

România încă mai deține ecosisteme naturale și seminaturale caracterizate de un nivel ridicat 

de diversitate biologică. Specii periclitate sau dispărute din alte regiuni ale Europei printre 

care ursul brun (Ursus arctos), una dintre cele mai importante specii cheie pentru 

biodiversitatea ecosistemelor forestiere (Tardiff și Standford, 1998) sunt încă prezente în 

Carpații României. Indicator al calității ecosistemelor și a existenței unui echilibru între 

elementele biocenozei forestiere (Rozylowicz et al., 2010), specia este de asemenea un 

simbol al Munțiilor Carpați (Pop et al., 2012b). Amestecul de habitate forestiere, pășuni, 

fânețe, livezi și alte terenuri gospodărite încă tradițional, creează un peisaj tipic pentru 

Carpații Românești, zona Maramureșului fiind reprezentativă în acest sens (Pop et al., 

2012b). Starea de conservare a ursului brun ca specie cheie a ecosistemelor forestiere din 

România este direct legată de utilizarea terenurilor și de prezența unor habitate adecvate. 

Dezvoltarea socio-economică accelerată amenință neselectiv habitatul faunei sălbatice 

(Maanen et al., 2006) și pericolul pierderii habitatului reprezintă o nouă perspectivă negativă 

pentru conservarea ursului brun, considerat specie umbrelă pentru celelalte specii de 

mamifere. Cauzele dispariției unor populații de specii de mamifere și reducerea simțitoare a 

altor populații sunt direct legate de pierderea sau degradarea habitatelor, ca urmare 

populațiile sălbatice, se vor concentra în zone izolate, se vor retrage în zone îndepărtate sau 

mai puțin accesibile (Swenson et al., 2000), își vor restrînge habitatul la trupuri reduse ca 

suprafață (Ratti et al., 1996). Având în vedere acest lucru, dezvoltarea de rețele ecologice 

reprezintă o măsură din complexul de acțiuni orientate spre conservarea faunei sălbatice. 

Structura unei rețele ecologice se bazează pe identificarea zonelor cheie, o zonă tampon în 

jurul fiecărei zone cheie și desemnarea coridoarelor ecologice între acestea (Predoiu et al., 

2003). 

Zonele transfrontaliere sunt zone cheie in conservarea mamiferelor indiferent de regiune, 

deoarece sunt zone in care deobieceise in tâlnesc forme de management diferite, cu 

amenințări și presiuni diferite. Zona transfrontalieră dintre România și Ucraina nu face 

excepție de la rolul funcțional in ceea ce privește conservarea pe termen lung a populației 

Carpatice de urs brun. Până la demararea proiectului Granițe deschise pentru urșii din 

Carpații României și Ucrainei, nu au fost implementate inițiative de monitorizare a 

exemplarelor de urs cu ajutorul tehnicilor moderne de telemetrie1 și de localizare prin satelit. 

Monitorizarea unor exemplare de urs cu ajutorul acestor tehnici prezintă oportunitatea 

analizei utilizării habitatelor, a deplasărilor sezoniere și diurne, identificarea coridoarelor etc. 

Obținerea de informații spațiale privind monitorizarea unor exemplare de urs sunt de 

asemenea utile in cartarea favorabilității habitatelor pentru specie. Cartarea favorabilității 

habitatului este un instrument de evaluare a capacității unor anumite ecosisteme de a 

contribui la supraviețuirea speciei, pe baza ipotezelor dezvoltat în jurul relației dintre specii și 

habitate. Dezvoltarea sistemelor informaționale geografice (GIS), împreună cu 

disponibilitatea de date geo-spațiale, care prezic apariția speciilor și/sau abundența, a devenit 

                                                        
1 metodă de măsurare și transmitere la distanță a informației 
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instrumente uzuale pentru conservare (Scott et al., 2001), aplicarea de astfel de modele fiind 

utile analizelor GAP1 de gestiune a biodiversității și a desemnării rețelelor de arii naturale 

protejate (Ip et al., 2004). În studiul nostru de monitorizare a urșilor au fost realizate analize 

cu privire la favorabilitatea habitatelor. Au fost realizate modelări ale informațiilor obținute 

utilizând unelte GIS, folosind ipoteza că prezența animalelor și abundența lor este în legătură 

directă cu calitatea habitatului.  

Pe viitor orice planificare a activităților de conservare a ursului brun necesită integrarea cu 

activitățile umane, deoarece in prezent cadrul natural este dominat de factorul antropic 

(Linnel et al., 2008). Deoarece populația de urs la nivelul Munțiilor Carpați trebuie privită 

integral indiferent de granițe și structuri administrative (Blanco, 2012), unul dintre 

obiectivele proiectului “Graniţe deschise pentru urşi în Carpaţii României şi Ucrainei” este de 

a integra măsuri de management ale ursului brun și a habitatelor cheie pentru acesta in 

context transfrontalier.  

 

SCURTĂ DESCRIERE A ZONEI ANALIZATE 

 

Arealul de implementare a proiectului se suprapune parțial cu județele Maramureș și Satu 

Mare și cuprinde integral Munții Oaș, Gutâi, Lăpușului, Tibleș și Maramureșului și parțial 

Munții Rodnei (fig.1). Elementul central al zonei de studiu este reprezentat de depresiunea 

Maramureșului. Suprafața studiată este de 529,300 ha, având o altitudine minimă de 169 m și 

maximă de 2303 m.  

 

Fig. 1 Localizarea zonei de studiu 

                                                        
1 Analiza GAP – analiza elementelor lipsa din cadrul unui sistem management 
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Dispoziția altitudinală a treptelor de relief în zona de studiu oferă baza etajării altitudinale a 

vegetației naturale, a preisajelor și elementelor climatice (Ilieș, 2007). Geormorfologia zonei 

studiate este caracterizată de urmele glaciațiunilor cuaternare și structuri vulcanice, 

completate de acumulări piemontane, dealuri domoale și culmi prelungi, câmpii joase 

aluvionare de-a lungul cursurilor de apă (Ardelean et al., 2000).  

  
Foto 1 Masivul Gutâi și Creasta Cocoșului; Vârful Popivan  (foto: Berde Lajos) 

 

Abateriile distribuției vegetației în raport cu modelul altitudinal  sunt datorate aspectelor 

orografice și influenței antropice (Ilieș, 2007).  Zona de studiu face parte , latitudinal din zona 

nemorală a pădurilor de foioase ale Europei Centrale, subzona pădurilor mezofile (Ardelean 

et al., 2000). Ponderea cea mai mare în vegetația Maramureșului o are vegetația lemnoasă 

(Ardelean et al.,2000). 

În cadrul zonei studiate se deosebesc următoarele etaje de vegetație (după Ardelean si Bereș, 

2000) a căror limite sunt variabile datorită influențelor locale: 

 Etajul colinar al pădurilor de stejar și gorun 

 Etajul montan cu subetajul inferior al carpino-făgetelor, subetajul mijlociu al 

pădurilor de fag și amestec de fag cu rășinoase și etajul superior al pădurilor de molid.  

 Etajul subalpin  cu tufărișuri în regiuniile montane înalte și pajiști subalpine 

 Etajul alpin cu ierburi scurte, arbuști pitici, și vegetație de stâncărie 

Din perspectiva faunei zona studiată este una dintre cele mai bogate zone din Carpați în ceea 

ce privește diversitate speciilor de vertebrate. Astfel Ardelean și Bereș (2000) au identificat și 

descris 345 de specii de vertebrate dintre care 40 specii de pești, 14 specii de amfibieni, 11 

specii de reptile, 224 specii de păsări și 56 specii de mamifere. Aceași autori însă precizează 

că biodiversitatea  a fost afectată semnificativ de factorul antropic prin defrișări, 

suprapășunat, braconaj, minerit ce au condus la degradarea și fragmentarea habitatelor. 

 

URSUL BRUN (URSUS ARCTOS) – BIOLOGIE ȘI ECOLOGIE 1 

 

Ursul brun România (ursul brun eurasiatic, Ursus arctos arctos L.) aparţine phylumul-ului 

Chordata, Subphylum Vertebrata, Clasa Mammalia (mamifere homeoterme cu corpul 

acoperit cu păr, care nasc pui vii pe care-i hrănesc cu lapte produs de glandele mamare), 
                                                        
1 Material preluat din Ghidul privind estimarea populației de urs brun – proiectul LIFE08NAT/RO/000500 

autori Ioan Mihai Pop,. Viorel D. Popescu, Silviu Chiriac, Radu Mihai Sandu 
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Infraclasa Eutheria (mamifere placentare la care embrionul se dezvoltă complet în interiorul 

uterului, datorită existenţei placentei), Ordinul Fissipeda (mamifere carnivore cu dinţi cu 

vârfurile ascuţite, care au canini foarte dezvoltaţi, remarcându-se şi prezenţa carnasierelor), 

Suprafamilia Canoidea (fisipedele cu picioarele lungi, terminate cu gheare neretractile, cu 

osul penial prezent şi dezvoltat), Familia Ursidae (carnivore mari, greoaie, cu mers 

plantigrad, gheare foarte puternice şi coadă scurtă).  

Mărimea se apreciază în termeni de greutate, care este un parametru dificil de analizat 

datorită variaţilor individuale în înălţime, grosime a blănii, statura fizică, poziţia 

observatorului şi nivelul de stres al acestuia1. Înălţimea la umăr, la ursul matur, măsurată de 

la talpă la punctul cel mai înalt al  umărului, este cuprinsă între 90-150 cm. Înălţimea în 

picioare, la greabăn, este de până la 250 cm (100-135 cm la femele şi 150-200 cm la 

masculi). Lungimea urşilor este măsurată de la vârful nasului la vârful cozii, fiind apreciată 

ca fiind de 150-165 cm la femele şi 170-200 cm la masculi (Mertens şi Ionescu, 2001).  

 

 
Foto 2 Exemplar adult de urs (Foto Pop Ioan Mihai) 

 

Diferenţele între greutatea indivizilor din acelaşi habitat sunt cauzate de starea de sănătate a 

individului, vârstă, sex, abilitatea de a localiza hrana şi de a digera anumite alimente, 

abilitatea de a surmonta efectul antropizării habitatului. Pot apare şi fluctuaţii sezoniere ale 

greutăţii individului, toamna (înainte de intrarea în bârlog) urşii au o greutate mult mai mare 

decât primăvara (ieşirea din bârlog). Greutatea medie a urşilor din România este de 100-200 

kg la femele şi 140-320 kg la masculi (Mertens şi Ionescu, 2001). 

În România culoarea predominantă este brun deschis până la brun închis, puii putând avea 

un guler alb care dispare după primul an de viaţă.  

                                                        
1 Stabilirea greutății animalelor se face cu precizie doar in situația in care animalul este imobilizat. Aprecierea 

greutății doar prin observarea animalului conduce la erori semnificative generate de subiectivismul 

observatorului. 
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Lungimea firului de păr variază în funcţie e de anotimp, cea mai mare fiind în perioada 

decembrie – aprilie/mai şi cea mai mică în perioada iulie-septembrie. Lungimea părului de 

iarnă este de 8-9 cm pe spate şi 10-12 cm pe greabăn, iar cea a părului de vară de 4-6 cm . 

Ursul este un animal plantigrad, labele având un rol important în locomoţie (mers, alergat, 

căţărat, înotat), vânătoare, hrănire, săpat, apărare etc. Ursul are o labă relativ plată, cu 5 

degete.  Ghearele sunt curbate, nonretractile, mai lungi la labele din spate şi mai scurte la cele 

din faţă.  Craniul urşilor este masiv, lung, fruntea bombată,  cu bot proeminent şi muşchi 

faciali puternici (în special cei masticatori). În combinaţie cu dentiţia, structura arată ca fiind 

una de animal carnivor cu unele modificări specifice omnivorelor.Ursul brun în mod normal 

nu muşcă prada pentru a o omorî, însă are dinţi pentru a o străpunge şi zdrobi, cu muşchi 

masivi, foarte puternici. Caracteristicile incisivilor, caninilor, premolarilor şi molarilor diferă 

uşor în funcţie de dietă şi habitat. Excrementele urşilor sunt vara de formă cilindrică, cu 

multă materie vegetală fibroasă şi toamna de formă compactă. Rar excrementele de urs sunt 

păroase. Recent s-a demonstrat că văzul ursului este destul de eficient, fiind cu mult mai bun 

decât se ştia. Ochii sunt mici, de nuanţe căprui, pupile rotunde, larg despărţiţi şi situaţi 

înainte. Ursul are un auz excelent, în banda de ultrasunete 16-20 Mhz şi probabil mai sus, 

fiind un ajutor important pentru localizarea prăzii din subteran (rozătoare). Urşii pot detecta o 

conversaţie între oameni de la circa 300 m şi pot auzi declanşatorul aparatului foto de la circa 

50 m. Mirosul este cel mai important simţ al ursului. Mirosul este fundamental pentru 

apărare şi atac, fiind şi fereastra de comunicare cu lumea din jurul lui, mai mult decât ochii 

sau auzul. Se pare că ursul are mirosul cel mai dezvoltat dintre carnivore, servind la 

detectarea perechii, a prezenţei omului, a altor urşi, a puilor, a surselor de hrană. Ursul este 

capabil să detecteze urme ale prezenţei umane la mai mult de 40 de ore de la trecere.  

Somnul de iarnă durează 3-6 luni. Bârlogul poate fi săpat în sol (vezi sectiune semne ale 

prezenței ursului) sau este amenajat în cavităţi naturale, sub stânci sau în unele situaţii chiar 

are formă de cuib construit pe sol. Unii urşi pot rămâne activi tot timpul anului în condiţiile în 

care găsesc hrană suficientă. Acest comportament este încurajat şi prin momirea acestora la 

puncte de hrănire şi observare.  

Urşii trăiesc circa 25 – 30 ani, fiind din acest punct de vedere animale de longevitate medie. 

Uzual vârsta se apreciază după numărul inelelor de creştere a cementului din premolarul 1 

(cementum annuli), dar această tehnică invazivă este greu de aplicat.  

Vârsta urşilor poate fi clasificată pe clasele de vârsta ale urşilor (Micu 1998): clasa 0 (pui), 

clasa I (2-5 ani sau juvenili), clasa II (5-10 ani sau foarte tineri), clasa III (10-15 ani sau 

tineri), clasa IV (15-20 de ani sau maturi) şi clasa V (20 de ani şi peste). 

Ursul brun ajunge la maturitate sexuală la vârste ridicate, astfel că datele din literatură 

indică faptul că femelele dau  naştere primilor pui 4-6 ani şi au un număr mediu de 2,4 pui. 

După fertilizare, embrionul se dezvoltă până la stadiul de blastocist, apoi dezvoltarea este 

sistată până la sfârşitul lunii noiembrie, când are loc implantarea şi începe dezvoltarea 

embrionului. Perioada efectivă de gestaţie este de 6-8 săptămâni, iar femela dă naştere la 1-4 

pui.Puii se nasc în bârlog în perioada somnului de iarnă, în lunile ianuarie-februarie. Nou 

născuţii cântăresc în jur de 0,5 kg şi cresc foarte repede, acumulând până la 70 g/zi datorită 

laptelui nutritiv al ursoaicei. Puii părăsesc bârlogul în aprilie-mai, şi rămân singuri în al 
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doilea an de viaţă. Ursoaica reia ciclul reproductiv după ce puii devin independenţi, după 

circa 2 ani. 

Dieta urşilor este de tip omnivor, fiind reflectată de dentiţie. Ursul brun are canini puternici, 

folosiţi pentru apărare, omorârea prăzii dar şi dezmembrarea carcaselor. Premolarii mici şi 

postacarnasierii prezintă zone mari de contact şi sunt asociaţi cu o dietă constând în principal 

din hrană vegetală şi nevertrebrate. Ierburile şi mugurii sunt consumate cu precădere 

primăvara sau la începutul verii. Vara şi la începutul toamnei consumă ciuperci şi fructe 

(zmerură, mure, afine, mere, prune şi pere). Toamana târziu, dar şi iarna, urşii consumă 

ghindă şi jir. Insectele, în special Hymenopterele (furnici, albine, viespi) pot constitui 

sezonier o sursă de hrană importantă, în special datorită proteinelor pe care le conţin. 

Datorită gradului ridicat de asimilare şi valorii nutritive ridicate, ursul preferă carnea obţinută 

prin prădare, din carcase, animale sălbatice sau de la punctele de hrănire.  

Specie de talie mare și cu o dietă variată, ursul nu este un animal teritorial, precum râsul sau 

lupul, însă utilizează la fel ca restul carnivorelor pe parcursul unui an teritorii vaste. Home-

range-ul1 unui urs în condițiile din România, poate să varieze de la 39,6 și până la 392,0 km2 

(Pop et al., 2012). Datorită dietei ursul brun utilizează diferite tipuri de habitate naturale dar 

și antropice, fiind un oportunist din perspectiva obținerii hranei. Comportamentul de hranire 

este un comportament de bază fiind subordonat comportamentului pentru sine (Micu, 1998). 

Pentru urs, spre deosebire de alte specii, hrănirea in perioada de toamna, este esenţială pentru 

supravieţuire, datorită perioadei de iarnă în care resursa trofică este limitată, perioadă în care 

în somnul de iarnă, individul este obligat să consume rezerva de energie acumulată sub formă 

de grăsime în perioada de vară-toamnă.  Etapa apetitivă2 a comportamentului de hrănire este 

declanşată de senzaţia de foame ce reprezintă un stimul endogen (Micu, 1998). Odată 

identificată sursa de hrană, stimulului endogen i se alătură şi stimulul exogen reprezentat de 

prezenţa hranei. În asemenea situaţii comportamentul de hrănire este dominant.  În 

manifestarea comportamentului de hrănire intervine şi comportamentul de explorare, ce se 

manifestă prin analiza tuturor informaţiilor primite în vederea identificării unor surse de 

hrană. Totodată trebuie precizat că ursul are o capacitate extraordinară de a învăţa şi o 

excelentă memorie pe termen lung, memorând locaţiile cu resurse de hrană (Dolson 2007). În 

condițiile în care din perspectiva biologică, mărimea home-range-ului este influențată de 

sexul și vârsta animalului, factorul antropic poate de asemenea influența mărimea habitatului, 

respectiv utilizarea acestuia de către urs. In România postbelică dar și mai intens in cea 

postcomunistă, împușcarea urșilor din observatoare a fost metoda practicată de vânători 

pentru recoltarea unor exemplare mari de ursi. Metoda a presupus amenajarea unor locuri de 

                                                        
1 Termenul nu are corespondent în limba română. Cea mai comuna definitie a home range-ului este cea 

formulată de Burt W.H. în anul 1943: ”Acea zonă traversat de individ in activitățiile normale de colectare a 

hranei, împerechere sau îngrijirea puilor. Locațiile ocazional, cu caracter exploratoriu,  in afara acestei zone, nu 

ar trebui considerate ca aparținând home range-ului”. 
2 ”Faza de căutare, care nu se termină decât atunci când animalul ajunge in prezența obiectului sau a situației 

stimulatorii specifice care prin intermediul unui mecanism declanșator (...) conduce la satisfacerea și deci 

anularea motivației activate a fost denumită de W. Graig (1918) comportament apetitiv.” Mihail Cociu. 

Etologie. Comportamentul animal 
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hrănire1 cu construcții închise, in zone usor accesibile auto toamna si primavara, în conditii 

cu strat de zăpadă. In timpul sezoanelor de vânătoare aceste observatoare au fost alimentate 

cu cantitati mari de hrana (cadavre de cai si vaci, resturi de la procesul de abatorizare, 

cereale, furaje concentrate granulate, fructe si adesea chiar deseuri sau dulciuri expirate). 

Aceste observatoare au fost inițial realizate în judetul Harghita de unde au și primit 

denumirea tehnică de OTH (Observator Tip Harghita). Utilizarea acestora pe o perioada 

lungă de timp (incepand cu anii 1970 si până în prezent) a favorizat, memorarea de catre ursi 

a locatiilor și la concentrarea in perioada de hiperfagie și hipofagie in jurul acestor zone de 

hrănire. În aceste condiții amplasarea mai multor puncte de hrănire cu scopul de a inventaria 

exemplarele de urs, nu poate constituii o metodă eficientă de estimare a populației de urs, în 

condițiile in care aceste observatorare sunt amplasate fără a se ține cont de habitatul existent, 

distanțele zilnice sau sezoniere parcurse de urs, respectiv dimensiunea teritoriului utilizat de 

urs. Acţiunea, în parametri exageraţi conduce la schimbări în comportamentul natural al 

urşilor,  cu consecinţe directe asupra  numărului de urşi de pe arealul respectiv, a structurii pe 

vârste şi sexe şi a nivelurilor ierarhice din populaţia respectivă, a dimensiunilor fizice a 

indivizilor, a comportamentului de hrănire, a compoziţiei dietei şi a comportamentului în 

raport cu somnul de iarna. Dacă hrana este administrată în   cantităţi îndestulătoare şi 

continuu, la punctele de hrănire şi observaţie se grupează un număr mare de exemplare, unele 

întârziind sau abandonând intrarea la somnul de iarna.  Consecinţa cea mai vizibilă este faptul 

că în vecinătatea acestor puncte, convergent lor, există o mare abundenţă de urme ale 

prezenţei urşilor, din toate categoriile de vârsta. 

Indiferent de managementul aplicat (oferirea de hrană suplimentară sau neaplicarea acestei 

practici), deplasăriile sezoniere ale exemplarelor de urs sunt influențate de resursa trofică 

existentă. Iar aceasta este în directă legătură cu poziția geografică și altitudinea. Astfel pe 

perioada de primăvară, urșii ce au iernat în zonele montane, se vor deplasa spre zonele de 

deal, unde resursa trofică este mai bogată în perioada martie-mai. Pe timpul verii se manifestă 

o nouă deplasare spre zona montană. În procesul de planificare a studiilor privind populația 

de urs, este imperios necesar să se țină cont de aceste aspecte ce țin de deplasăriile 

altitudinale ale urșiilor și de caracteristiciile biocenozei și biotopului din zonele de studiu.  

Urşii habituaţi și condiționați de mâncare,  reprezintă o categorie aparte din populația de urs 

brun ce se poate situa, spaţial și comportamental, în zona de interferenţă a ariilor antropizate 

cu domeniul natural. Comportamentul acestor exemplare (care include activitatea de hrănire, 

toleranţa faţă de om şi de elementele antropice) este în măsură considerabilă denaturat. Acest 

lucru face ca urme ale urşilor să fie vizibile în areale umanizate, în intravilanul localităţilor, 

sau în alte spaţii în care pot fi considerate  total anormale. Am considerat important a include 

şi această categorie, care reprezintă elemente atipice comportamentului natural al urşilor, 

deoarece prezența acestora pot afecta semnificativ rezultatelor studiilor respective măsurile 

de management intr-un anumit areal. 

                                                        
1 Locurile de hrănire sau nădire, erau amenajate cu spânzurători in cazul in care se aduceau animale vii ce se 
omorau la fața locului, cu custi din fier inchise in care se introduceau bucăți de carcase de diverse animale, iar 

ursul era obligat sa smulga bucata cu bucată carnea si oasele prin orificiile lăsate libere. De asemenea cel mai 

frecvent se amplasau troci in care se puneau porumnb, concentrate sau alte produse. Parte din această 

infrastructură este folosită și în prezent. 
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INFORMAȚII PRIVIND POPULAȚIA DE URS BRUN  

 

Populația de urs in regiunea Munțiilor Carpați, conform ultimelor informații publicate de 

Comisa Europeană este de cca. 7200 exemplare, fără a lua în considerare populația din 

Ucraina (Kaczensky et al. 2012). În 2003, populația de urși bruni a fost estimată pentru 

România la cca. 4 350 indivizi (Maanen et al., 2006), dar cele mai recente estimari sugereaza 

ca, pentru Carpații Românești populația este de aprox. 6 000 de indivizi (Linnell et al., 2008, 

Kaczensky et al., 2012a), fiind distribuită în condiții de habitat diferite.  

 

 
Fig. 2 Distribuția populației de urs in Carpați (Kaczensky et al., 2012a) 

 

În anul 1988, efectivele de urs în zona proiectului au fost estimate la cca 225 exemplare 

(Ardelean et al., 2000). După unii autori efectivul optim este de cca 164 (Ardelean et al., 

2000), cu putin peste efectivul optim calculat de către gestionarii fondurilor cinegetice ce este 

de cca. 180. 

Valorile estimărilor populației de urs brun în arealul proiectului, sugerează existenţa în zona a 

unei populaţii de urs cu un trend stabil fără fluctuaţii semnificative (Pop, 2012a). Conform 

datelor colectate de la Aagențiile pentru Protecția Mediului Maramureș și Satu Mare 

(centralizate în tabelul 1), excepțional au fost raportate de la un an la altul, pe același fond 

cinegetic, efective cu peste 20% mai mult fata de anul anterior (Pop, 2012b), cel mai probabil 

fluctuațiile fiind accidentale.    

Perioada 2007 – 2012 este caracterizată de fluctuații ușoare, negative și pozitive ale 

efectivelor (tab. 1), înregistrându-se o creștere a populției cu cca. 39 de exemplare (Pop, 

2012b). Cu toate acestea din analiza hărților de distribuție, realizate utilizând media 

efectivelor pentru intervalul 2007-2012 (fig.3), se poate observa că există disimilarități între 

efectivele declarate in zone caracterizate de aceleași tipuri de habitate.  



                 

11 

 

Tabelul 1 Efective estimate, cota alocată și exemplare recoltate in perioada 2007-2011 (Pop, 2012b) 

An Efectiv Cota Recolta % cota % recolta 

2007 226 6 4 2,65% 1,77% 

2008 238 6 2 2,52% 0,84% 

2009 248 5 5 2,02% 2,02% 

2010 241 7 0 2,90% 0,00% 

2011 262 5 1 1,91% 0,38% 

2012 265 6 1 2,26% 0,38% 

 

Conform datelor prezentate în tabelul 2, se poate observa că media calculată pe fonduri 

cinegetice, a avut de asemenea un trend crescător, excepția fiind reprezentată de valoriile 

calculate pentru anul 2010 (Pop, 2012b). Valoriile medii calculate au valori cuprinse între 0 și 

19,5 exemplare de urs pe fond cinegetic (valoarea calculată a varianței fiind de 22,74, 

calculată pentru p<0,05). Valoarea medie a efectivelor pe fond cinegetic pentru tot arealul 

proiectului este de 5,28 (N=47, p<0,05, intervalul de încredere 3,9299-6,7189). Valoriile mari 

ale deviației standard, calculate, confirmă variațiile efectivelor declarate între fondurile 

cinegetice (Pop, 2012b). 

 

Tabelul 2. Variația valorilor medii a efectivelor de urs pe fond cinegetic(Pop, 2012b) 

 Anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Media 4,8085 5,0638 5,2766 5,1277 5,5745 5,7609 

Nr. fonduri 47 47 47 47 47 47 

Deviația standard 4,78057 4,86516 4,90209 4,92384 4,95521 5,49013 

Din perspectiva managementului conservativ al speciei urs brun, siturile Natura 2000 și 

parcurile naționale și naturale joacă un rol esențial. În cazul rezervaților naturale, rolul 

conservativ este diminuat datorită suprafețelor reduse a acestora, însă ele pot avea un rol 

esențial în anumite perioade (iernat, concentrări sezoniere etc.) (Pop, 2012b).  

În analiza realizată au fost luate în considerare suprafețele siturilor Natura 2000, deoarece ele 

se suprapun cu limitele parcurilor și rezervațiilor din arealul proiectului și de asemenea includ 

in interiorul lor și rezervații de suprafețe reduse (Pop, 2012b). Siturile de importanță 

comunitară incluse in analiza sunt:  Pricop Huta Certeze, Tisa Superioară, Munții 

Maramureșului, Munții Rodnei,Valea Izei și Dealul Solovan, Codrii Seculari de la Strâmbu 

Băiuț, Gutâi Creasta Cocoșului, Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare și Igniș 

(tab.3). Din toate siturile luate în considerare, singurul sit în care absența ursului brun este 

certă este situl de importanță comunitară Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare, 

fapt confirmat și de formularul standard al sitului (Pop, 2012b). 

In ceea ce privește specia urs brun, formularelele standard ale siturilor nu prezintă informații 

concrete privind populația existentă. Din cele opt situri luate în considerare, ursul nu apare pe 

patru din formularele standard (tab. 3), deși prezența ursului este confirmată de datele 

obținute la nivel de fond cinegetic. Deoarece suprapunerea fondurilor nu este integrală pe 

suprafața siturilor, este dificil de estimat care este populația de urs aferenta fiecărui sit, motiv 
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pentru care s-au utilizat valoriile estimate ale efectivelor cu scopul de a evidenția prezența sau 

absența ursului brun în ariile naturale protejate (Pop, 2012b).  

 

 
Fig. 3 Harta distribuției efectivelor de urs brun în arealul proiectului (Pop, 2012b) 

 

  

Fig. 4 Suprapunerea ariilor protejate cu harta distribuției ursului brun (Pop, 2012b) 
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În cazul sitului Tisa Superioară, deoarece mare parte din fondul cinegetic Bistra este inclus în 

situl Munții Maramuresului, nu au fost trecute efectivele de urs pentru a nu crea și alte erori 

față de cele deja acceptate, legate de suprapunerea fondurilor cinegetice cu limitele siturilor. 

Totuși putem considera fără dubiu că probabilitatea ca ursul să fie specie rezidentă în cadrul 

sitului este suficient de mare pentru a estima o densitate similară cu zona Muntiilor 

Maramureșului cu care de altfel se învecinează (Pop, 2012b). 

 

Tabelul 3 Siturile Natura 2000 (suprafete conform OM 2387/2011)cu prezența urs (Pop, 2012b) 

Numele Sitului de importanță 

comunitară 

Suprafață sit 

(ha) 

Populatie formularul 

standard 

Populatie fonduri 

cinegetice aferente* 

(valori medii 2007/2012 

Pricop Huta Certeze 3162 Prezentă 9,0 

Tisa Superioară 6303 Nu apare 0,0 

Munții Maramureșului 106909 Rară-Comună 87,7 

Munții Rodnei 48062 Prezentă 9,0 

Valea Izei Dealul Solovan 46873 Prezentă 28,8 

Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț 2497 Nu apare 22,0 

Gutâi Creasta Cocoșului 684 Prezentă 12,2 

Arboretul de Castan  2087 Nu apare 0,0 

Ignis 19598 Nu apare 20,2 

Total 235491   188,9 

*Obs. S-a luat în considerare prezența ursului funcție de suprafața fondului cinegetic inclus in situl 

de importanță comunitară. 

 

Tinând cont de distribuția habitatelor forestiere în raport cu siturile de importanță comunitară 

și distribuția ursului, precum și de informațiile colectate din teren considerăm că prezența 

speciei este certă și în siturile Igniș și Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț. Se poate observa 

că peste 70% din efectivele de urs declarate la nivelul arealului proiectului sunt prezente în 

fonduri cinegetice suprapuse parțial sau integral cu ariile naturale protejate, beneficiind in 

acest sens cel putin la modul teoretic de un statut suplimentar de protecție (fig.4) (Pop, 

2012b).  

 

METODOLOGIA UTILIZATĂ 

 

Studiul privind monitorizarea celor cinci exemplare de urs brun s-a desfășurat pe o perioadă 

de 18 luni, începând cu luna iulie 2012 ultimele informații luate in considerare fiind din luna 

decembrie 2013. La data intocmirii prezentului raport trei exemplere de urs mai sunt dotate 

încă cu colare GPS/GSM unul nemaifiind funcțional. 

Pentru implementarea studiului au fost planificate următoarele etape: 

a. Capturarea a cinci exemplare de urs 

b. Stocarea si analiza preliminară a datelor 

c. Monitorizarea pe teren a deplasărilor celor cinci exemplare de urs 

d. Analiza GIS a datelor obținute 
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a. Capturarea a cinci exemplare de urs 

Capturarea celor cinci exemplare de urs s-a realizat in baza următoarelor documente al căror 

beneficiar a este WWF Programul Dunăre Carpați Filiala Maramureș: 

 Ordinul MMP nr. 2361/2012 

 Avizul Academiei Române nr. 2892/CJ/5.05.2012 

 Autorizaţie de mediu eliberată de APM Maramureş cu nr. 22/26.06.2012 

 Acordul Direcţiei Silvice Maramureş cu nr. 3505/24.04.2012 

Pentru capturare s-a folosit metodologia realizată in acest sens de către echipa Asociației 

pentru Conservarea Diversității Biologice și acceptată de echipa beneficiarului ca livrabilă in 

cadrul contractului de cercetare. Astfel metodologia de captură a presupus in prima etapă 

utilizarea a două cuști de captură amplasate in trei zone diferite, ca si atractant fiind utilizat 

porumb, miere și hrană granulată. În a doua etapă a urmat tranchilizarea animalelor capturate 

în cuscă (foto 3)  și  măsurarea și evaluarea stării de sănătate. Ulterior fiecare exemplar a fost  

dotat cu un colar cu sistem GPS – GSM incorporat (Model produs de Vectronic Aerospace 

Gmbh) setat pentru a înregistra câte o locație GPS la un interval de o oră, fiind înregistrate 

astfel 24 de locații / zi. În ultima etapă echipa a asigurat eliberarea în condiții de securitate a 

exemplarelor de urs.  

 
Foto 3 Tranchilizare urs capturat (foto: Pop Emil) 

 

b. Stocarea si analiza preliminară a datelor 

Transmisia datelor de la colare s-a realizat pe o stație de recepție pusă la dispoziție de 

proiectul LIFE08NAT/RO/00500. Informațiile au fost stocate in formt .dbf, ulterior fiind 

transformate in formt .shp. Fiecare set de date a primit codul colarului montat pe urs (ex. 

WWF11620), eliminând posibilitatea apariției unei erori de asamblare a setului de date). 

Odată corecțiile și verificările făcute, informațiile au fost adăugate bazei de date dezvoltată în 

cadrul proiectului. Analiza preliminară a urmărit identificarea prezenței urșilor în zone 

considerate nefavorabile și verificarea mobilității animalului. 

 

c. Monitorizarea pe teren a deplasărilor celor cinci exemplare de urs 

Pe parcursul celor 18 luni de monitorizare, au fost efectuate vizite in teren pe locații 

transmise de către colare. In cadrul vizitelor au fost inregistrate date privind habitatul speciei 

și potențialele resurse de hrană in zonă.  



                 

15 

 

De asemenea a fost verificată prin telemetrie prezența examplarelor marcate.  

 

 

Foto 4 Monitorizarea locațiilor 

înregistrate de colare (Foto: 

George Bouroș) 

 

De asemenea în cazul în care un 

colar nu a mai transmis o perioadă 

mai lunga de o lună, el a fost căutat 

în teren pentru a constata dacă 

oprirea transmisiei este datorată 

mortalității animalului monitorizat. 

 

 

 
Fig. 5 Exemplu de distribuție a locaților de unde s-a verificat cu antena transmisia colarelor 

(pt. ursul WWF11620) 

 

d. Analiza GIS a datelor obținute 

Utilizând informațiile spațiale din baza de date elaborată in cadrul proiectului, utilizând 

softurile Qgis, ArcMAP, Biotas, MaxEnt au fost realizate analize privind home range-ul 

fiecărui exemplar de urs, selecția habitatelor, deplasările în cadrul zonei studiate. 

Analiza datelor s-a concentrat îndeosebi pe utilizarea de către exemplarele de urs a 

habitatelor. Un alt factor luat în considerare a fost mărimea home range-ului și modul in care 

acesta se suprapune cu zone puternic antropizate. Distribuția locațiilor a fost folosită ulterior 

pentru a realiza modelul matematic al favorabilității habitatelor și pentru a valida prezența 

sau absența exemplarelor de urs în cadrul zonelor cheie sau a posibilelor coridoare ecologice. 
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CAPTURA A CINCI EXEMPLARE DE URS 

 

Fiecare captură realizată s-a finalizat cu elaborarea unui raport ce a fost înaintat WWF DCP 

cât și APM Maramureș. În toate cele cinci cazuri de captură exemplarele de urs au fost 

eliberate în condiții optime fără incidente, echipamentele montate fiind funcționale.  

 

1. Ursul WWF11621 

Exemplarul mascul ce a primit codul WWF11621,  a fost capturat în zona Băiuț (fig. 6), la 

observatorul Pârâul Negru, fiind primul exemplar capturat in cadrul proiectului. 

 
Fig. 6 Locația unde a fost capturat ursul WW11621 

 

Pe acest exemplar de urs s-a montat un colar model GPS Pro light, marca Vectronic 

Aerospace GmbH, cu seria de fabricaţie 11621, emiţător VHF pe frecventa 150.250 Mhz, 

cu baterie din trei celule D.  

După montarea colarului s-au realizat măsurători biometrice ale ursului capturat: 

 Sexul : Mascul 

 Vârsta estimată: 6-8 ani 

 Greutate estimată: 150 kg 

 Lungime capului: 40 cm 

 Lungime gât: 30 cm 

 Lungime nas-baza cozii: 170 cm 

 Lungime coadă: 12 cm 

 Distanţă anus organe genitale: 16 cm 

 Înălţime la greabăn: 105 cm 

 Înălţime la crupă: 90 cm 

Foto 5 Montarea colarului  

(foto: George Vlad) 
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 Circumferinţă torace: 120 cm 

 Lăţime talpă anterioară: 14 cm 

 Lăţime talpă posterioară: 12 cm 

 Distanţa între urechi: 18 cm 

 Înălţime urechi: 12 cm 

 Culoare: brun închis 

 Condiţia dinţilor: foarte bună 

 Condiţia animalului: excelentă 

 
Fig. 7 Home range –ul și utilizarea terenului 

În data de 30.08.2012 stația a recepționat un semnal de mortalitate de la ursul dotat cu colarul 

11621 (fig. 8). Conform setărilor din construcție mesajul de mortalitate este transmis de către 

colar în termen de 48 de ore de la oprirea oricăror mișcări ale animalului dotat cu colar. 

Mesajul conținea informații privind data și ora 

de la care colarul nu a mai înregistrat nicio 

mișcare, respectiv data de 28.08.2012 și  ora 

UTC 05:22:31corespunzătoare orei României 

07:22:31 

 

Fig. 8 Mesajul de mortalitate receționat de stație 
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Ursul a fost localizat de către echipa ACDB cu ajutorul sistemului VHF  încorporat în colar, 

în data de 30.08.2012 în jurul orei 16 , în poziția prezentată în foto 6, la locația prezentată în 

fig. 9 

  
Foto 6 Căutarea semnalului emis de către colar ( foto: George Bouroș) 

Colarul a fost preluat în aceași seară de echipa ACDB, fiind transportat la sediul asociației. 

Informațiile din memoria colarului au fost descărcate în data de 14.09.2012, fiind analizate de 

către experții ACDB, ulterior fiind transmise cu aprobarea reprezentanților WWF către 

producător (VECTRONIC Aerospace din Berlin, Germania) pentru a obține un punct de 

vedere și de la aceștia referitor la datele din modulul de activitate atașat colarului.  

Colarul nu a mai fost miscat începând cu data de 28.08 orele 5:22. După 48 de ore semnalul 

de mortalitate a fost transmis statiei de recepție. Analiza activității sugereaza, începând cu 

data de 18.08, prezența unor factori externi ce au contribuit la schimbarea comportamentului 

ursului și a ritmului activitățiilor.  

Ținând cont de faptul că nu avem informații privind gravitatea rănii provocate de glonț, 

respectiv nu avem informații ce perioadă de timp ar fi putut supraviețuii ursul după 

împușcare, credem că rana a fost provocată în data de 27.08 în intervalul orar 5-6 a.m. în 

continuare fiind posibil oricare dintre scenariile A sau B prezentate anterior. Nu excludem 

însă varianta ca rana să fi fost provocată anterior datei de 27, iar ursul să fi supraviețuit cîteva 

zile. 

 
Fig. 9 Locația unde a fost găsit ursul mort. 
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Fig. 10 Deplasari în zona Băiuț (verde-locație captură, roșu- locație unde a fost găsit 

împușcat) 

 

În perioada monitorizată ursul a utilizat un 

home range de 4.195,2 ha, calculat 

considerând metoda Poligonului Minim 

Convex (MCP) de 95%, in zona dintre 

localitățiile Băiuț și Botiza.  

In datele transmise de ursul WWF11621 nu 

au fost inregistrate locații în imediata 

vecinătate a zonelor locuite, în intravilanul 

localitățiilor (fig. 10, fig. 11). Locațiile 

înregistrate la un interval de 60 de minute, 

au fost preponderent în zone acoperite cu 

pădure (90,28%), restul fiind înregistrate în 

zone de tranziție cu arbuști și pășuni.  

Fig. 11 Habitate utilizate de ursul WWF11621 

 

2. Ursul WWF11616 

Exemplarul femelă cu cod WWF11616 a fost capturat tot în zona localității Băiuț (fig. 6) in 

Munții Lăpușului. Pe acest exemplar de urs s-a montat un colar model GPS Pro light, marca 

Vectronic Aerospace GmbH, cu seria de fabricaţie 11616, emiţător VHF pe frecventa 

150.050 Mhz, cu baterie din trei celule D.  

După montarea colarului s-au realizat măsurători biometrice (foto. 7) ale ursului capturat: 
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 Sexul : Femelă 

 Vârsta estimată: 10-12 ani 

 Greutate estimată: 200 kg 

 Lungime capului: 45 cm 

 Lungime gât: 16 cm 

 Lungime nas-baza cozii: 180 cm 

 Lungime coadă: 7 cm 

 Distanţă anus organe genitale: 10 cm 

 Înălţime la greabăn: 100 cm 

 Înălţime la crupă: 95 cm 

 Circumferinţă torace: 120 cm 

 Lăţime talpă anterioară: 14 cm 

 Lăţime talpă posterioară: 13 cm 

 Distanţa între urechi: 19 cm 

 Înălţime urechi: 12 cm 

 Culoare: brun deschis 

 Condiţia dinţilor: bună 

 Condiţia animalului: excelentă 

 

Foto 7 Exemplarul femelă WWF11616 ( foto: George Vlad) 

 

Exemplarul femelă a mai fost observat 

în zonă și în anii anteriori de către 

personalul de specialitate al Ocolului 

Silvic Strâmbu Băiuț. In anul 2011 

femela de pui a fost observată cu doi 

pui la acelasi observator 

(http://www.youtube.com/watch?v=q 

wIa413sOuc după minutul 5:26) 

prezența ei la observator fiind 

înregistrată video. 

Foto 8 Exemplarul femelă cu câteva 

zile anterior capturii (foto: Burzo Ioan) 

 

La momentul întocmirii prezentului raport, femela este în cel de al doilea an de monitorizare, 

activarea sistemului de drop off de pe colar urmând a fi activat in perioda iulie-august. 

În primăvara anului 2013, au fost observate indicii privind existența puilor lângă femelă. 

Primul indiciu a fost momentul intrării in bârlog (22 noiembrie 2012 estimat considerând 

oprirea transmiterii de locații) și al ieșirii din bârlog (22 aprilie 2013, estimat considerând 

repornirea transmisiilor). Pentru perioada de iernat nu exista un set de date complet, fiind 

necesară recuperarea colarului. Cel de al doilea indiciu este reprezentat de deplasăriile zilnice 

http://www.youtube.com/watch?v=q%20wIa413sOuc
http://www.youtube.com/watch?v=q%20wIa413sOuc
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foarte scurte. Deplasăriile efectuate in zonă nu au permis identificarea numărului de pui 

motivul principal fiind lipsa stratului de zăpadă. 

 
Fig. 12 Home range –ul și utilizarea terenului 

 

Femela a manifestat un comportament conservativ in ceea ce privește deplasăriile în zonă, 

acoperind in perioda august 2012 – noiembrie 2013 un home range de cca. 7.849 ha (fig. 

12), calculat considerând metoda Poligonului Minim Convex (MCP) de 95%. 

Comportamentul este unul normal considerând că femelele de urs sunt mai conservatoare in 

utilizarea habitatului, respectiv păstrarea home range-ului.  Deplasarea amplă din toamna 

anului 2013 (1-19 septembrie) către localitatea Lăpuș și ulterior către Botiza (fig. 12) a 

coincis cu începerea sezonului de vânătoare și a perioadei de vârf în colectarea ciupercilor de 

toamnă. 

 

 
Foto 9 Aspectul habitatelor utilizate de ursul WWF 11616 (foto: Mihai Pop) 
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În vara anului 2013, femela a preferat 

pădurile de foiase din vecinătatea 

localităților Strâmbu Băiuț și Poiana 

Botizei, frecventând și zone cu culturi 

agricole ajungând la limita 

intravilanului. Comportamentul nu este 

unul deosebit, considerând prezența 

puilor, deoarece pentru a proteja puii, 

femelele se feresc in principal de 

masculii adulți, folosind apropierea de 

zonele locuite ca tactică de protecție 

(fig 14). 

Fig. 13 Habitatele utilizate 

 

 
Fig. 14 Deplasari in zona Băiuț ( patrat verde – loc captură, pătrat galben – zona iernat, 

pătrat albastru – zonă refugiu vară) 

 

3. Ursul WWF11620 

Exemplarul mascul cu cod WWF11620 a fost capturat tot în zona localității Băiuț (fig. 6) in 

Munții Lăpușului. Pe acest exemplar de urs s-a montat un colar model GPS Pro light, marca 

Vectronic Aerospace GmbH, cu seria de fabricaţie 11620, emiţător VHF pe frecventa 

150.200 Mhz, cu baterie din două celule D.  

După montarea colarului s-au realizat măsurători biometrice (foto 10) ale ursului capturat: 
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 Sexul : Mascul 

 Vârsta estimată: 7-8 ani 

 Greutate estimată: 120-130 kg 

 Lungime capului: 42 cm 

 Lungime gât: 15 cm 

 Lungime nas-baza cozii: 155 cm 

 Lungime coadă: 7 cm 

 Înălţime la greabăn: 90 cm 

 Înălţime la crupă: 82 cm 

 Circumferinţă torace: 100 cm 

 Lăţime talpă anterioară: 14 cm 

 Lăţime talpă posterioară: 11 cm 

 Distanţa între urechi: 18 cm 

 Înălţime urechi: 13 cm 

 Culoare: brun închis 

 Condiţia dinţilor: bună 

 Condiţia animalului: bună 

Foto 10. Exemplarul mascul WWF11620( foto: Emil Pop) 

 

 
Fig. 15 Home range –ul și utilizarea terenului 



                 

24 

 

În perioada monitorizată ursul a utilizat un home range de 21.182,9 ha, calculat considerând 

metoda Poligonului Minim Convex 

(MCP) de 95%, in zona dintre 

localitățiile Băiuț, Budești, Cavnic și 

Botiza.  

In datele transmise de ursul WWF11620 

nu au fost inregistrate locații în imediata 

vecinătate a zonelor locuite, în 

intravilanul localitățiilor (fig. 15, fig. 

16). Locațiile înregistrate la un interval 

de 60 de minute, au fost preponderent în 

zone acoperite cu pădure (86,11%), 

restul fiind înregistrate preponderent în 

zone de tranziție cu arbuști și pășuni.  

Fig. 16 Habitatele utilizate 

 

 

Fig. 17 Deplasari în zona Băiuț 

 

4. Ursul WWF11619 

 

Exemplarul mascul cu cod WWF11619 a fost capturat tot în zona Bardău, pe valea Vaserului 

(fig. 18) in Munții Maramureșului. Pe acest exemplar de urs s-a montat un colar model GPS 

Pro light, marca Vectronic Aerospace GmbH, cu seria de fabricaţie 11619, emiţător VHF pe 

frecventa 150.150 Mhz, cu baterie din trei celule D.  
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Fig. 18 Locația unde a fost capturat ursul WW11621 

 

După montarea colarului s-au realizat măsurători biometrice (foto 11) ale ursului capturat: 

 Sexul : Mascul 

 Vârsta estimată: 8-10 ani 

 Greutate estimată: 230 kg 

 Lungime capului: 38 cm 

 Lungime gât: 29 cm 

 Lungime nas-baza cozii: 184 cm 

 Lungime coadă:11 cm 

 Distanţă anus organe genitale: 11 

cm 

 Înălţime la greabăn: 101 cm 

 Înălţime la crupă: 98 cm 

 Circumferinţă torace: 148 cm 

 Lăţime talpă anterioară: 17 cm 

 Lăţime talpă posterioară: 16 cm 

 Distanţa între urechi: 17 cm 

 Înălţime urechi: 14 cm 

 Culoare: brun  

 Condiţia dinţilor: excelentă 

 Condiţia animalului: excelentă 

Foto 11. Exemplarul mascul WWF11620 

( foto: Cosmin Stângă) 
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Ursul a reușit să își scoată colarul montat după două zile in care comportamentul său a fost 

unul extrem de agitat (fig. 19). Colarul a fost identificat de către o patrulă a Poliției de 

frontieră Ucrainiene și recuperat de reprezentanții WWF Ucraina. 

 

 
Fig. 19 Activitatea ursului WWF11619 după montarea colarului 

 

 
Fig. 20Home range –ul și utilizarea terenului 
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În perioada monitorizată ursul a utilizat un 

home range de 4.984,5 ha, calculat 

considerând metoda Poligonului Minim 

Convex (MCP) de 95%. Ursul a parcurs 

distanțe mari in perioada scurta de 

monitorizare. 

In datele transmise de ursul WWF11619 nu 

au fost înregistrate locații în imediata 

vecinătate a zonelor locuite, în intravilanul 

localitățiilor (fig. 20, fig. 21). 

Locațiile înregistrate la un interval de 60 de 

minute, au fost preponderent în zone 

acoperite cu pădure (95,92%), restul fiind 

înregistrate în zone de tranziție cu arbuști.        Fig. 21 Habitatele utilizate 

 

 
Fig. 22 Deplasarea de 2 zile pe Valea Vaserului 

 

5. Ursul WWF11621F 

Exemplarul mascul cu cod WWF11620F a fost capturat tot în zona Blidari, la est de Platoul 

Igniș (fig. 23). Pe acest exemplar de urs s-a montat un colar model GPS Pro light, marca 

Vectronic Aerospace GmbH, cu seria de fabricaţie 11621, emiţător VHF pe frecventa 

150.250 Mhz, cu baterie din trei celule D.  

După montarea colarului s-au realizat măsurători biometrice (foto 12) ale ursului capturat: 

 Sexul : Mascul 
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 Vârsta estimată: 4-5 ani 

 Greutate estimată: 90-110 kg 

 Lungime capului: 30 cm 

 Lungime gât: 15 cm 

 Lungime nas-baza cozii: 160 cm 

 Lungime coadă: 6 cm 

 Distanţă anus organe genitale: 10 cm 

 Înălţime la greabăn: 70 cm 

 Înălţime la crupă: 60 cm 

 Circumferinţă torace: 100 cm 

 Lăţime talpă anterioară: 13 cm 

 Lăţime talpă posterioară: 12 cm 

 Distanţa între urechi: 14 cm 

 Înălţime urechi: 13 cm 

 Culoare: brun închis 

 Condiţia dinţilor: bună 

 Condiţia animalului: bună 

 

Fig. 23 Locația unde a fost capturat exemplarul de urs WWF11621F 

 

Foto 11 Exemplarul mascul 

WWF11620 ( foto: Bereczky 

Leonardo) 

 

Exemplar tânăr, ursul WWF 

11621F a manifestat un 

comportament exploratoriu tipic 

exemplarelor subadulte, prin 

parcurgerea unor distanțe mari 

(fig. 24). Comportamentul 

exploratoriu a inceput să se 

manifeste începând cu luna 

septembrie, comportament observat si la celelalte exemplare de urs insă la o scară mai redusă. 

În perioada monitorizată ursul a utilizat un home range de 211.669,1 ha, calculat 

considerând metoda Poligonului Minim Convex (MCP) de 95%. Ursul a parcurs distanțe 

mari in perioada de monitorizare. 

In datele transmise de ursul WWF11621F au fost inregistrate locații în imediata vecinătate a 

zonelor locuite în zone cu livezi tradiționale și terenuri agricole si accidental în intravilanul 

localitățiilor (fig. 24, fig. 25). 
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Fig. 24 Home range –ul și utilizarea terenului 

 

Locațiile înregistrate la un interval de 60 de 

minute, au fost preponderent în zone 

acoperite cu pădure 81.51%), restul fiind 

înregistrate în zone de agricole (pășuni, 

terenuri agricole, livezi). 

 

Fig. 25Habitatele utilizate 

 

 

Foto 12 Zona de lângă Sighetu Marmației pe 

unde a traversta ursul WWF 11621F spre 

Munții Maramuresului. (foto: Mihai Pop) 
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  Fig. 26. Deplasari în zona Blidari, Platoul Igniș și Platoul Țiganu 

 

 

Fig. 27 Deplasari în zona Munții Maramureșului cu traversarea frontierei în Ucraina. 

 

La momentul întocmirii prezentului raport ursul WWF11621F nu avea transmis întreg setul 

de date aferent deplasăriilor transmisia încetând în luna decembrie 2013. Cel mai probabil 

exemplarul a intrat în bârlog, transmisia GSM fiind îngreunată. 
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UTILIZAREA HABITATELOR 

 

Interpretarea datelor obținute de la colarele GPS/GSM și a datelor colectate din teren a fost 

realizată utilizând aplicații GIS, precum ArcMap 10.1, QGIS, MaxEnt, Biotas. Modelele 

spațiale rezultate au vizat indeosebi analiza modului în care utilizarea terenurilor și a 

favorabilitatea habitatelor relaționează cu deplasăriile urșilor monitorizați.  

Modelele spațiale obținute sunt diferite ca aspect general, ceea ce nu surprinde datorită 

modului în care informațiile au fost utilizate și analizate. Astfel utilizarea Corridor Design s-a 

făcut utilizând interpretări ale datelor obținute din analiza locațiilor obținute de la urșii 

monitorizați din care au rezultat parametrii ecologici pentru specie (Pop et al., 2012c) în timp 

ce metoda Maxent a utilizat în analiza locațiile precise ale urșiilor. De asemenea pentru 

modelul Corridor Design, au fost stabilite valori și pentru parametrii ce nu au fost observați 

din analiza locațiilor. 

Astfel reprezentarea GIS a favorabilității habitatelor realizată prin metoda Corridor Design 

(fig. 28) este mult mai ”prietenoasă” decât modelul obținut prin metoda Maxent (fig. 28, 30), 

luând în considerare și alte habitate decât cele forestiere. Caracterul comun celor două 

modele spațiale obținute este reprezentat de zonele cu favorabilitate ridicată ce se suprapun 

aproape integral, ceea ce indică faptul că ambele metode utilizate sunt valide din perspectiva 

obiectivelor studiului. Aceste zone cu favorabilitate maximă vor fi luate în considerare pentru 

desemnarea potențialelor coridoare ecologice.  

 

 
Fig. 28 Modele spațiale privind favorabilitatea habitatelor 

 

Analiza utilizării habitatelor/categoriilor de folosință a terenurilor 

 

Colarele GPS/GSM montate pe exemplarele capturate ce au funcționat in perioada iulie 2012-

decembrie 2013 au fost setate pentru a inregistra locația ursului la fiecare 60 de minute. 

Suprapunerea locațiilor obținute cu stratul vectorial al utilizării terenurilor indică faptul că 

89,35% din locații au fost in habitate forestiere, 6,57% in zone de tranziție cu arbuști si doar 

4,07% in alte categorii de habitate (intravilan, pășuni, fânețe, terenuri agricole).  

Considerând intervalul de 60 de minute între locațiile înregistrate putem afirma că urșii au 

folosit și alte categorii de terenuri, precum liveziile, râuri și lacuri. 
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Tabelul 4 Nr. de locații înregistrate pe categorie de folosință 

Cod 

CLC 

Categoria de folosință Nr. 

Locații 

% 

112 Discontinuous urban fabric 72 0.45% 

132 Dump sites 9 0.06% 

211 Non-irrigated arable land 1 0.01% 

231 Pastures 435 2.69% 

242 Complex cultivation patterns 36 0.22% 

243 Land principally occupied by agriculture, with 

significant areas of natural vegetation 

14 0.09% 

311 Broad-leaved forest 6990 43.21% 

312 Coniferous forest 1460 9.03% 

313 Mixed forest 6004 37.11% 

321 Natural grasslands 93 0.57% 

324 Transitional woodland-shrub 1063 6.57% 

  16177 100.00% 

 

Considerând rezultate din cadrul proiectului LIFE08NAT/RO/000500 derulat in județele 

Vrancea, Covasna și Harghita unde utilizarea habitatelor forestiere al exemplarele de urs 

monitorizate a variat între 50.9% și 94.7% (Pop et al., 2012a), putem afirma că din 

perspectiva utilizării habitatelor comportamentul exemplarelor monitorizate este unul normal. 

În aceste condiții utilizarea locațiilor obținute in analiza habitatelor poate fi considerată ca 

fiind optimă pentru obiectivele studiului.  
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Fig. 29 Selecția habitatelor/utilizarea terenurilor (funcția Neu/Biotas2.0) 
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Fig. 30 Zone favorabile (modelul MaxEnt) 

 

Tabelul 5. Distribuția locațiilor pe categorii de altitudini 

ALTITUDINE NR. LOCATII % 

<800 3234 19.8% 

800-1200 11911 73.0% 

1200-1600 1166 7.1% 

PESTE 1600 9 0.1% 

 16320 100.0% 

 

Un alt element important privind locațiile obținute și care a fost introdus în analiza 

favorabilității (indiferent de metoda utilizată) este altitudinea. Astfel 19,8% din locații au fost 

localizate la altitudini sub 800 m, 73,0% au fost între 800 și 1200 m și 7,1% intre 1200 și 

1600 m altitudine. Nouă locații au fost înregistrate la altitudini mai mari de 1600, lipsa 

locațiilor peste această altitudine dar și proporția între categoriile de altitudine stabilite, fiind 

determinată de altitudinea maximă de cca. 1800 m din zona în care au fost prezente 

exemplarele de urs monitorizate.  

Doar un procent nesemnificativ de sub 2 % din locații au fost inregistrate la o distanță mai 

mică de 500 m față de localități indicând de asemenea un comportament normal din 

perspectiva habituării față de prezența umană. 

Un aspect ce trebuie menționat deoarece se manifestă cu efecte negative asupra 

comportamentului ursului este prezența repetată a exemplarelor de urs la observatoare/puncte 
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de hrănire. Ursul WWF11620 a înregistrat foarte multe puncte la observatorul unde a fost 

capturat ( fig. 31). De asemenea ursul WWF11621F a fost observat la un punct de hrănire din 

zona Agriș, în partea de nord vest a Platoului Tătarului. Este evident că punctele de hrănire 

influențează comportamentul explorator și de hrănire al ursului brun, impactul asupra 

utilizării habitatelor fiind greu de estimat. 

 

 
Fig. 31 Concentrarea deplasărilor în imediata vecinătate a observatorului/punctului de 

hrănire 

 

Analiza utilizării habitatelor forestiere 

 

Deoarece pădurile reprezintă habitatul principal al speciei și zonele cu favorabilitate ridicată 

cartate prin utilizarea metodei Maxent sunt în majoritate localizate în habitate forestiere, 

analiza utilizării habitatelor forestiere reprezintă un element important in stabilirea unor 

măsuri de conservare.  

O primă problemă ridicată de utilizarea habitatelor a fost identificarea acelor elemente 

caracteristice pădurilor ce ar fi putut influența in mod favorabil frecvențe ridicate ale 

prezenței exemplarelor monitorizate. În acest context aplicația Maxent a fost utilizată doar 

pentru habitate forestiere, luând in considerare caracteristici ale pădurilor, preluate din 

descrierea unităților amenajistice, după cum urmează: tipul de pădure, vârsta actuală, 

consistența, structura, elementul principal. Informația existentă a fost transformată în 

informație spațială de tip raster. Astfel a fost obținut un model al favorabilității habitatelor 

forestiere (fig. 32) funcție de caracteristiciile menționate anterior. Modelul a fost rulat pentru 

a identifica importanța elementelor caracteristice unitățiilor amenajistice in raport cu 

frecvența locațiilor.  Chiar dacă modelul obținut prin aplicația Maxent este afectat de lipsa 
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locațiilor în intregul areal al proiectului, motiv pentru care păduri de foioase de fag 

importante in perioada de hiperfagie au fost catalogate ca fiind de favorabilitate redusă, 

modelul rulat este important în stabilirea contribuției variabilelor luate în calcul ca fiind 

importante în selecția habitatelor de către urs. Astfel am constatat că tipul de pădure este 

principalul factor ce influențează prezența ursului, respectiv construcția modelului GIS.  

 
Fig. 32 Favorabilitatea habitatelor forestiere 

Din analiza fiecărei locații în raport cu tipul de pădure s-a observat de asemenea o selecție a 

anumitor tipuri de pădure (tabel 6) identificate în amenajamentele silvice. Aceași selecție a 

fost observată și în cazul vârstei arboretelor, fiind utilizate frecvent arboretele tinere și cele 

bătrâne (fig. 35), corelat cel mai probabil ritmului de viață a ursului, ce caută pe perioada de 

repaus din timpul zilei zone ce oferă siguranță si liniște. 

 

 
Fig. 33     Selecția categoriilor de pădure 
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În ceea ce privește consistența si structura pădurilor există de  asemenea o selecție însă 

aceasta este influențată de vârsta arboretelor și compoziția acestora (în 62% din locații specia 

dominantă a fost fagul). O a doua problemă legată de utilizarea habitatelor de către 

exemplarele monitorizate este legată de relația directă dintre utilizarea habitatelor și 

disponibilitatea acestora. Pentru a verifica dacă utilizarea este în legătura directă cu 

disponibilitatea habitatelor in zona in care  s-au deplasat exemplarele de urs brun pe perioada 

de monitorizare, am folosit aplicația Biotas 2.0, ce permite aplicarea funcției Neu pentru 

utilizarea habitatelor. Această metodă determină în ce măsură o categorie de habitat este 

selectat sau evitat de către indivizii din aceași specie îmbinând testul Chi-square (stabilește 

care habitat este utilizat in raport cu disponibilitatea lui în zona de studiu) cu modelul 

Bonferroni Z (stabilește o aproximarea normală a intervalului de confidență pentru testul Chi-

square) (Neu et al., 1974). Utilizând aplicația Biotas 2.0 (fig. 34), am verificat in ce măsură 

prezența urșilor monitorizați in anumite tipuri de pădure sau selecția unor arborete funcție de 

vârsta acestora este dependentă de disponibilitatea acestor arborete in zona de studiu (tab. 8). 

 

 
Fig. 34 Aplicarea modelului Neu pentru utilizarea tipurilor de pădure 

 

Conform rezultatelor se poate concluziona că selecția habitatelor forestiere funcție de tipul 

de pădure nu a fost determinată de disponibilitatea habitatelor în arealul proiectului 

considerând locațiile obținute de la urșii monitorizați. Aceeași concluzie s-a obținut și în 

cazul analizei locațiilor în raport cu vârsta arboretelor (fig. 35). 

 

Tabelul 6. Valori obținute prin modelul Neu pentru utilizarea tipurilor de pădure (Biotas2.0) 

Forest Type Observed 

Count 

Habitat 

Proportion 

Expected 

Use 

Selection 

Ratio 

Standardized 

Ratio 

alte habitate 105 5.86% 865 0.12144 0.00156 

1111 56 1.23% 182 0.30801 0.00396 

1112 0 0.01% 1 0 0 

1113 0 0.33% 48 0 0 

1114 14 5.84% 861 0.01625 0.00021 
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1121 27 0.89% 131 0.20551 0.00264 

1131 0 0.00% 0 0 0 

1133 3 0.01% 2 1.73635 0.0223 

1141 196 3.49% 515 0.38089 0.00489 

1142 0 0.35% 52 0 0 

1151 20 2.33% 344 0.0581 0.00075 

1152 0 0.18% 27 0 0 

1153 40 1.61% 238 0.16813 0.00216 

1154 1 0.81% 119 0.00838 0.00011 

1161 0 0.01% 2 0 0 

1162 0 0.20% 29 0 0 

1163 0 0.02% 3 0 0 

1164 0 0.01% 1 0 0 

1171 0 0.02% 3 0 0 

1172 1 0.03% 5 0.20088 0.00258 

1173 0 0.00% 0 0 0 

1211 273 0.20% 29 9.35478 0.12012 

1231 0 0.08% 12 0 0 

1241 35 0.12% 18 1.99463 0.02561 

1311 3881 3.42% 505 7.68735 0.09871 

1313 0 0.01% 2 0 0 

1314 0 0.01% 2 0 0 

1321 0 1.13% 166 0 0 

1322 0 0.00% 0 0 0 

1331 45 0.91% 134 0.33639 0.00432 

1341 1266 9.21% 1360 0.93111 0.01196 

1342 2 0.84% 124 0.01615 0.00021 

1345 0 0.21% 30 0 0 

1411 0 0.07% 10 0 0 

1413 1 0.21% 30 0.03296 0.00042 

1421 0 0.02% 3 0 0 

1422 0 0.10% 14 0 0 

1431 1 0.06% 9 0.11747 0.00151 

1611 0 0.02% 3 0 0 

2111 188 0.04% 6 30.20103 0.38781 

2211 168 0.43% 63 2.65086 0.03404 

2212 788 0.84% 124 6.35414 0.08159 

2321 10 0.23% 34 0.28987 0.00372 

4111 3884 5.61% 828 4.69219 0.06025 

4113 0 0.00% 0 0 0 

4114 3028 16.57% 2444 1.23878 0.01591 

4115 40 0.61% 90 0.44532 0.00572 

4116 0 0.01% 1 0 0 

4117 51 0.75% 111 0.45845 0.00589 

4121 63 1.82% 269 0.23415 0.00301 
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4131 8 0.45% 67 0.12022 0.00154 

4141 205 1.75% 259 0.7924 0.01018 

4142 14 0.96% 141 0.09923 0.00127 

4151 2 0.51% 75 0.02653 0.00034 

4161 29 0.40% 59 0.49276 0.00633 

4181 0 0.03% 4 0 0 

4182 0 0.02% 2 0 0 

4191 11 0.12% 17 0.63167 0.00811 

4211 27 6.30% 929 0.02905 0.00037 

4212 84 6.95% 1025 0.08193 0.00105 

4213 0 0.14% 21 0 0 

4214 13 3.46% 511 0.02544 0.00033 

4215 0 0.16% 23 0 0 

4221 79 0.88% 130 0.60759 0.0078 

4231 75 0.87% 128 0.5842 0.0075 

4241 0 1.08% 159 0 0 

4242 0 0.07% 10 0 0 

4261 2 0.02% 2 0.86986 0.01117 

4271 0 0.08% 12 0 0 

4272 0 0.09% 13 0 0 

4281 0 1.37% 202 0 0 

4311 0 0.11% 16 0 0 

4312 0 0.54% 80 0 0 

4321 0 0.10% 15 0 0 

4331 0 0.10% 15 0 0 

5111 1 0.42% 63 0.01597 0.00021 

5113 0 0.59% 87 0 0 

5121 0 0.11% 16 0 0 

5131 1 2.57% 379 0.00264 0.00003 

5132 0 0.18% 27 0 0 

5151 0 0.39% 57 0 0 

5153 0 0.05% 8 0 0 

5172 0 0.01% 2 0 0 

5211 0 0.51% 75 0 0 

5221 0 0.32% 47 0 0 

5231 0 0.61% 90 0 0 

5232 9 0.17% 25 0.3628 0.00466 

5241 0 0.32% 47 0 0 

5314 0 0.31% 45 0 0 

5324 7 0.03% 4 1.7295 0.02221 

5411 0 0.03% 4 0 0 

6141 0 0.02% 3 0 0 

6142 0 0.02% 2 0 0 

9711 0 0.00% 1 0 0 

9712 0 0.00% 0 0 0 
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9713 0 0.00% 0 0 0 

9722 0 0.02% 3 0 0 

9731 0 0.00% 0 0 0 

9811 2 0.01% 2 1.16402 0.01495 

9821 0 0.00% 0 0 0 

9822 0 0.00% 0 0 0 

9912 0 0.00% 0 0 0 

 

 
Fig. 35 Aplicarea modelului Neu pentru utilizarea habitatelor forestiere funcție de vârsta 

arboretelor. 

Tabelul 7. Valori obținute prin modelul Neu pentru utilizarea vârstaarboretelor (Biotas2.0) 

Forest 

Age  

Observed 

Count 

Age Proportion Expected 

Use 

 Selection 

Ratio 

Standardized 

Ratio 

0 108 6.02% 886  0.12188 0.00066 

5 876 2.18% 322  2.72341 0.01482 

10 1237 2.72% 401  3.08256 0.01677 

15 506 3.09% 456  1.11051 0.00604 

20 867 3.90% 576  1.50578 0.00819 

25 953 5.36% 790  1.20564 0.00656 

30 614 4.27% 631  0.97372 0.0053 

35 550 4.68% 691  0.79592 0.00433 

39 0 0.00% 0  0 0 

40 114 3.84% 566  0.20131 0.0011 

45 88 4.07% 601  0.14644 0.0008 

50 119 3.35% 495  0.24059 0.00131 

55 223 3.06% 451  0.49398 0.00269 

60 235 3.60% 531  0.4424 0.00241 

65 61 3.06% 451  0.13524 0.00074 

70 128 4.19% 618  0.20706 0.00113 

75 26 2.99% 442  0.05886 0.00032 
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80 281 4.83% 712  0.39445 0.00215 

85 95 2.68% 395  0.24024 0.00131 

90 897 4.26% 628  1.42847 0.00777 

95 51 1.76% 259  0.19684 0.00107 

100 472 4.62% 681  0.69763 0.0038 

105 219 1.58% 233  0.93949 0.00511 

110 735 3.44% 507  1.44985 0.00789 

115 174 1.04% 153  1.1357 0.00618 

120 486 2.84% 418  1.16157 0.00632 

125 16 0.70% 104  0.15437 0.00084 

130 401 2.86% 421  0.95147 0.00518 

135 10 0.42% 63  0.15966 0.00087 

140 793 1.90% 280  2.82845 0.01539 

145 0 0.26% 38  0 0 

150 574 1.74% 256  2.24262 0.0122 

155 0 0.10% 14  0 0 

160 534 2.47% 365  1.46465 0.00797 

165 33 0.05% 7  4.45969 0.02427 

170 801 1.26% 185  4.32567 0.02354 

175 360 0.09% 13  26.76796 0.14566 

180 530 0.57% 84  6.30199 0.03429 

185 15 0.00% 0  41.92042 0.22811 

190 126 0.13% 19  6.48088 0.03527 

200 448 0.05% 7  64.6242 0.35165 

210 0 0.00% 0  0 0 

 

În urma analizelor realizate, putem concluziona că principalii factori in selecția arboretelor 

sunt tipul de pădure și vârsta arboretelor. În zona studiată, selecția este orientată pozitiv 

către arboretele de amestec dintre foioase și rășinoase cu specia dominantă fagul (tabelul 10). 

Un alt element este reprezentat de vârsta arboretelor, selecția fiind orientată către arboretele 

cu vârsta sub 30 de ani sau peste 100 (tabelul 7).  

  
Fig. 36 Graficul intensității activității in 24 de ore și actograma (ursul WWF 11621) 
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Această selecție este determinată de activitatea zilnică a ursului brun (fig. 36) ce este 

caracterizată de existența a două vârfuri ale intensității activității și două perioade de repaus. 

Astfel pentru perioadele de repaus, ursul selectează cel mai probabil arboretele cu vârste 

mici, cu densități mari ale arborilor în care deranjul este minim, în timp ce în perioada de 

activitate utilizeaza arborete mature, în care sursa de hrană este mult mai variată (seminte, 

fructe de pădure, insecte, ciuperci etc.) 

Tabelul 8 Selecția arboretelor funcție de consistența acestora 

Forest 

Cover 

Observed 

Count 

Forest Cover 

Proportion 

Expected 

Use 

Selection Ratio Standardized Ratio 

0.0 108 0.06005 886 0.12188 0.00856 

0.1 5 0.00198 29 0.17099 0.01201 

0.2 491 0.0071 105 4.68576 0.32917 

0.3 305 0.01515 224 1.36463 0.09586 

0.4 430 0.02554 377 1.14101 0.08015 

0.5 982 0.03968 586 1.67713 0.11782 

0.6 1369 0.08457 1248 1.09703 0.07706 

0.7 4790 0.2562 3737 1.28357 0.09017 

0.8 2415 0.28536 4211 0.57353 0.04029 

0.9 3448 0.19737 2913 1.18583 0.0833 

1.0 413 0.02997 442 0.93388 0.0656 

 

În ceea ce privește consistența arboretelor, nu se poate observa o selecție semnificativă a unor 

anumite consistențe. Cel mai probabil, selecția consistențelor reduse (tabel. 8 ) poate  fi 

cauzată de resurselor de hrană (fructe de pădure, insecte, ciuperci) de adăpostul oferit de 

subarboret și semințiș. 

Tabelul 9 Selecția arboretelor funcție de structura acestora 

Forest 

Structure 

Observed 

Count 

Existing 

Proportion 

Expected 

Use 

Selection 

Ratio 

Standardized 

Ratio 

0 108 0.06003 886 0.12191 0.03781  

1 791 0.08487 1252 0.63165 0.19591  

2 6759 0.5207 7683 0.87968 0.27284  

3 7081 0.32384 4779 1.48183 0.4596  

4 17 0.01056 156 0.10908 0.03383  

 

Din tabelul 9 se poate observa o selectie orientată către arboretele relativ pluriene, in 

defavorea celor echiene. 

Tabelul 10 Selecția arboretelor funcție de specia de arbore dominantă 

Main 

Tree 

Species 

Observed 

Count 

 Proportion Expected 

Use 

Selection Ratio Standardized 

Ratio 

 0 0.0811 1188 0 0 

AN 1 0.00037 5 0.18591 0.00989 

ANN 0 0.00047 7 0 0 

BR 1318 0.00659 97 13.65135 0.72634 

CA 0 0.00887 130 0 0 
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CAS 0 0.00205 30 0 0 

DR 0 0.00001 0 0 0 

DT 0 0.00002 0 0 0 

DU 0 0.00106 16 0 0 

FA 10127 0.53379 7818 1.29527 0.06892 

FR 0 0.0003 4 0 0 

GO 2 0.04222 618 0.00323 0.00017 

LA 10 0.00089 13 0.77034 0.04099 

ME 1 0.00085 12 0.08041 0.00428 

MJ 0 0 0 0 0 

MLA 0 0.00001 0 0 0 

MO 3169 0.3109 4554 0.69592 0.03703 

NU 1 0.00011 2 0.59905 0.03187 

PA 0 0.00001 0 0 0 

PAM 8 0.00052 8 1.05855 0.05632 

PI 4 0.00487 71 0.05606 0.00298 

PIN 6 0.00103 15 0.39862 0.02121 

PIS 0 0.00037 5 0 0 

PLC 0 0 0 0 0 

PLT 0 0.0002 3 0 0 

PLX 0 0.00002 0 0 0 

PRN 0 0.00006 1 0 0 

SAC 0 0.00015 2 0 0 

SC 0 0.00184 27 0 0 

SR 0 0 0 0 0 

ST 0 0.00094 14 0 0 

STR 0 0.00014 2 0 0 

TE 0 0.00017 2 0 0 

TEP 0 0.00009 1 0 0 

 

 

TERITORIU UTILIZAT 
 

Informațiile obținute indică utilizarea de către urși a unor teritorii vaste, de ordinul miilor de 

hectare. Fără echivoc, urșii monitorizați au acoperit fiecare dintre ei un home range ce se 

suprapune peste mai multe unități de relief  și fonduri cinegetice (fig. 37 ). În medie urșii 

monitorizați (tab. 11) au fost prezenți in 4 unitati de relief (N=5, SD=3,08221) și 5.6 fonduri 

cinegetice (N=5, SD=3,20936). 

În acest context este evident că planificarea managementului ursului doar la nivel de fond 

cinegetic nu este cea mai oportună soluție. Dacă luăm în considerare și efectul punctelor de 

hrănire asupra comportamentului singura soluție pentru a asigura un management eficient 

este de a armoniza măsurile de management pe suprafețe mult mai mari. 
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Tabelul 11  Home range, altitudine, unități de relief utilizate, relevanța in raport cu fondurile 

cinegetice 

Cod Urs Varsta 

Aprox. 

Sex Zile 

Monitorizare 

nr. 

Home 

Range 

ha 

Alt. 

Min 

m 

Alt. 

Max 

m 

Alt. 

Medie 

m 

Unități 

De 

Relief 

nr. 

Fonduri 

Cinegetice 

nr. 

WWF11616*** 10-12 F 455 7849.6 484 1504 897 4 6 

WWF11619** 8-10 M 3 4984.5 763 1695 1158 2 2 

WWF11620*** 6-8 M 324 21182.9 501 1368 966 4 7 

WWF11621* 6-8 M 46 4195.2 673 1384 1003 1 3 

WWF11621F*** 4-5 M 116 211689.1 305 1653 1017 9 10 

*braconat **dat jos colar ***înca în monitorizare 

 

Distribuția în cadrul unităților de relief nu pare a fi influențată semnificativ de altitudine deși, 

altitudinea medie înregistrată variază între 800 și 1200 m, selecția altitudinală fiind corelată 

cu prezența anumitor tipuri de habitate forestiere. 

  

 
Fig.37  Unitati de relief utilizate de către urșii monitorizați 

 

În raport cu zonele de conectivitate și zonele cheie identificate considerând modelul de 

favorabilitate a habitatelor, a fost analizată distribuția locațiilor în cadrul acestor zone (fig. 

38). 
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Fig. 38 Distribuția locațiilor in zona de studiu 

 

Faptul că 92,7% din locații au fost înregistrate în zona de conectivitate si 63,1% din locații au 

fost înregistrate în zonele cheie/corea areas (fig. 39) sugerează că modelul de favorabilitate a 

habitatelor și cel al zonelor cheie/core areas sunt valide în raport cu utilizarea terenurilor de 

către urși monitorizați. Prin similaritate putem afirma că modelul dezvoltat este valid pentru 

populația de urs din zona studiată. 

 

 
Fig. 39 Locații urși in raport cu zonele cheie și zonele de conectivitate 

 

Deplasările și teritoriu utilizat a diferit de la un exemplar la altul funcție de vârstă și sex. 

Astfel in cazul femelei WWF 11616, au fos înregistrate un număr mai mare de locatii la 



                 

45 

 

distanța mai mică de 1500 m față de 

localitate. Pe lângă favorabilitatea 

habitatelor utilizarea acestui habitat poate fi o 

strategie pentru protecția puilor față de urșii 

masculi adulți, ce evită zonele din 

vecinătatea localităților.  

 

 

Fig. 40. Prezența femelei in vecinătatea 

zonei locuite (sub 1500 m)  

 

În cazul masculilor tineri WWF11620 și WWF11621F, comportamentul exploratoriu este 

mai accentuat, fiind observate deplasări ample, in zone cu diferite tipuri de habitate, cu toate 

acestea urșii au evitat zonele antropizate. În ceea ce privește masculul WWF11619, analizând 

actograma obținută de la colarul recuperat, se poate observa că montarea colarului a 

reprezentat un factor de stres seminifctaiv acesta parcurgând rapid o distanță semnificativă, 

spre o zona de refugiu cel mai probabil, colarul fiind dat jos in câteva ore de la montare. 

 
Fig. 41 Detaliu locații in Core areas și zona de conectivitate 

 

Indiferent însă de vârstă și sex, urșii monitorizați au preferat zona cheie/core areas, (fig. 39, 

fig. 41) deplasările ample fiind realizate utilizând habitate forestiere și zone de tranziție cu 

arbuști, excepțional și pe perioade scurte fiind prezenți și in alte tipuri de habitate. 
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ZONE CHEIE PENTRU CONSERVARE 

 

Modelele spațiale privind favorabilitatea habitatelor obținute prin metode GIS, sunt diferite 

ca aspect general, ceea ce nu surprinde datorită metodelor utilizate. Astfel utilizarea Corridor 

Design s-a făcut utilizând interpretări ale datelor generale privind utlilizarea habitatelor de 

către urs și selectiv locații ale urșșilor monitorizați din care au rezultat parametrii ce au stat la 

baza modelului, în timp ce metoda Maxent a utilizat in analiza locațiile precise ale urșiilor. 

De asemenea pentru modelul Corridor Design, au fost stabilite valori și pentru parametrii ce 

nu au fost observați din analiza locațiilor. 

Astfel reprezentarea GIS a favorabilității habitatelor realizată prin metoda Corridor Design 

(fig. 42) este mult mai ”prietenoasă” decât modelul obținut prin metoda Maxent (fig. 43), 

luând in considerare și alte habitate decât cele forestiere. Caracterul comun celor două 

modele spațiale obținute este reprezentat de zonele cu favorabilitate ridicată ce se suprapun 

aproape integral, ceea ce indică faptul că ambele metode utilizate sunt valide din perspectiva 

obiectivelor studiului.  Aceste zone cu favorabilitate maximă au fost luate in considerare 

pentru stabilirea zonelor cheie/core areas (fig. 45) și pentru desemnarea potențialelor 

coridoare ecologice (fig. 46).  

 

 
Fig. 42 Harta favorabilității habitatelor realizată prin metoda Corridor Design 
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Fig. 43 Harta favorabilității habitatelor realizată prin metoda Maxent 

 

Următorul grafic (fig. 44) oferă indicații privind curba de operare receptor (ROC), pentru 

datele utilizate în model. O parcelă ROC este obținută prin reprezentarea grafică a tuturor 

valorilor sensibile pe axa y împotriva echivalentul lor, pe toate pragurile disponibile pe axa x 

(Philips et al. 2006). Aria de sub funcția ROC (AUC) este de obicei considerată a fi un 

indicator important al preciziei unui model, pentru că oferă o singură măsură de acuratețea 

generală care nu depinde de un anumit prag (Philips et al. 2006). 

În mod normal valoarea AUC este între 0,5 și 1,0 (Philips et al. 2006) însă de obicei, valorile 

AUC nu ating aceste limite. O valoare 

de 0,8 pentru AUC înseamnă că, pentru 

80% din valori o selecție aleatoare din 

grupul pozitiv (in cazul nostru grupul de 

prezență a speciei) va avea un scor mai 

mare decât o selecție aleatoare din clasa 

negativă (Philips et al. 2006). Astfel 

valoarea AUC poate fi utilizat ca un 

indicator al preciziei modelului spațial 

rezultat. 

 

Fig. 44. Precizia modelului rulat in Maxent 
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Prin identificarea zonelor cheie „Core Areas” s-a urmărit crearea unui strat tip poligon a 

acelor zone de importanță majoră in care, reproducerea are loc cu succes și care pot constitui 

elemente fundamentale ale unei reţelei ecologice potenţiale. Acestea trebuie să fie zone cu 

calitate deosebită din punt de vedere ecologic dar totodată trebuie să fie libere de ameninţări 

care ar putea afecta aceste zone în viitor (schimbarea destinaţiei etc.) În cazul nostru la 

identificarea Core Areas am luat în calcul reţeaua existentă a ariilor protejate (în special 

siturile Natura 2000) care sunt destinate protecţiei ursului brun și zonele din fond forestier cu 

favorabilitate ridicată. Luând în considerare şi unităţile majore de relief din arealul de studiu 

şi faptul că aceste zone trebuie să fie destul de extinse pentru a susţine o populaţie viabilă de 

urşi au fost generate zonele cheie/core areas (fig. 45). 

 

 
Fig. 45 Zone cheie – Core areas 

 

În zona proiectului au fost identificate patru zone de importanță majoră (zone cheie) 

localizate în Masivul Oaș-Igniș, Munții Lăpușului-Tibleș, Munții Rodnei și Munții 

Maramureșului. Pentru a realiza un model al conectivității celor patru zone cheie a fost 

generat un strat tematic vectorial,  constituit din zone cu favorabilitate peste medie ce se pot 

constituii in coridoare ecologice, considerând ca un trup de pădure necesar pentru 

reproducere este de minim 2000 ha, iar un trup de pădure suficient pentru a adăpostii un 

minim de exemplare reproducătoare este de 10000 ha. Odată acest strat tematic creat, s-au 

generat coridoare între acele trupuri de pădure ce îndeplinesc criteriile menționate anterior 

rezultând un strat tematic al conectivității habitatelor respectiv al potențialelor coridoare 

ecologice in zona de studiu (fig. 46).  
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Fig. 46 Conectivitatea între zonele cheie și unitățile de relief. 

 

În perioada de monitorizare doar două 

exemplare de urs au înregistrat si transmis 

informații privind locurile de iernat femela 

WWF11616  și masculul WWF11620 pentru 

iarna 2012 – 2013. La începutul sezonului de 

iarnă, femela a oscilat între două zone, 

învecinate părând a avea intenția de a selecta 

una dintre zone pentru iernat. Cu toate acestea, 

in aprilie când primele informații după iarnă au 

fost transmise, femela a iernat în altă zonă, 

deplasarea către zona de iernat facăndu-se rapid 

in câteva ore (nepermițând transmiterea 

locațiilor pe traseu). Comportamentul pare a fi 

unul defensiv, selecția bârlogului asigurând 

șanse crescute pentru pui. Imediat după ieșirea 

din bârlog, femela a avut deplasări foarte 

reduse, comportament tipic de protecție a puilor. 

Fig. 47 Zone utilizate in luna decembrie (cu 

rosu) și zona bârlogului (verde) 
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Mecanismele de selecție a bârlogului nu sunt încă pe deplin înțelese, urșii find observați 

verificând mai multe bârloguri înainte de iernat. Din observațiile făcute în cadrul proiectului 

LIFEURSUS (Chiriac et al., 2011) pentru România și existente în literatură pentru alte 

regiuni,  anumite  elemente cheie precum expoziția, altitudinea, prezența zonelor cu stâncărie 

ce par a influența selcția zonelor de iernat (Huber and Roth 1997, Elfström et al. 2008). Din 

datele colectate de la 76 de bârloage in cadrul proiectului LIFEURSUS, a fost observată o 

selecție pozitivă in favoarea zonelor cu expoziție estică și sudică, la altitudini situate între 600 

și 1200 m și cu pante de peste 15 grade. De asemenea a fost observată o selecție către 

arboretele mixte și de fag în defavoarea arboretelor pure de molid. Distanțele de peste 1000 

metri față de zonele locuite au fost de asemenea preferate. 

Utilizând elemente de favorabilitate pentru iernat a fost realizat un model teoretic al zonelor 

favorabile de iernat (fig. 48), fiind luate in considerare doar zonele cu pădure (exceptional au 

fost identificate bârloage si în zone din afara fondului forestier). 

 

 
Fig. 48 Model teoretic privind favorabilitatea zonelor de iernat 

 

Setul de informații privind zonele favorabile de iernat trebuie privit și utilizat cu atenție și 

obligatoriu validat prin colectarea de date din teren in perioada următoare, deoarece modelul 

surprinde doar cateva variabile teoretice ce influențează selecția zonelor de iernat. De 

asemenea modelul nu exclude prezența bârlogurilor si în alte zone, sau faptul că în anumite 

zone identificate ca favorabile nu există bârloguri. 
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ZONE CRITICE PENTRU CONECTIVITATE  

 

Principalul obiectiv al proiectului este acela de a evalua conectivitatea și calitatea habitatelor 

in zona transfrontalieră și de a propune măsuri de îmbunătățire a conectivității și a 

managementului habitatelor în zona Maramureșului istoric. Analiza a vizat atât conectivitatea 

transfrontalieră cât și conectivitatea în zona Maramureșului, între principalele zone de 

favorabilitat, considerate zone cheie pentru conservarea speciei urs brun.. 

 

Conectivitatea habitatelor România-Ucraina 

Conectivitatea în zonele transfrontaliere și menținerea amenințărilor/presiunilor în aceste 

zone este prioritară pentru a asigura managementul unei populații de urs, indiferent dacă 

discutăm de populația de urs brun din Carpați sau populația de urs brun din Scandinavia.  

În Nordul Carpațiilor României, conectivitatea cu Carpații Ucrainieni este asigurată prin zona 

Centrală și de Est a munțiilor, zonă compactă fragementată doar de condițiile naturale, fără 

bariere antropice sau naturale semnificative. În aceste zone principalele amenințări pot să fie 

reprezentate de deranjul permanent datorită lucrăriilor de exploatare forestieră, construcția de 

case de vacanță, și braconaj (cu arma sau cu capcane). 

Arealul proiectului Granițe deschise pentru urșii din Carpații României și Ucrainei este 

caracterizat de un grad ridicat de antropizare în zona centrală pe direcția localitățiilor Moisei-

Sighetu Marmației-Hust. Astfel pe lângă coridorul principal reprezentat de zona Munților 

Maramureșului apare ca alternativă de deplasare zona Munțiilor Oașului către zona localității 

Malyi Rakovets`. 

 
Fig. 49 Principalele zone de trecere între România și Ucrainei pe zona Estică amunțiilor 

Carpați 
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În cadrul atelierelor de lucru desfășurate împreună de echipa proiectului din România cu cea 

din Ucraina, au fost identificate principalele zone potențiale de trecere între cele două țări 

(linii roșii in  fig. 49). Identificarea zonelor s-a făcut pe baza informațiilor privind prezența 

urșilor in zonele transfrontaliere.  Modelele GIS realizate independent pentru conectivitate in 

Ucraina și România, indică aceleași zone ca fiind zone cheie pentru conectivitate (fig. 49 și 

fig. 50) atât transfrontalier cât și pentru fiecare regiune în parte.  

Informații privind prezența urșilor în imediata vecinătate a zonelor identificate au fost 

colectate din diferite surse precum Poliția de frontieră din cele două țări, administratori de 

fonduri de vânătoare, capturi foto cu camere cu senzori și nu în ultimul rând prin 

monitorizarea urșilor cu colar. Din cele cinci exemplare de urs capturate în cadrul proiectului 

două exemplare (WWF11619 și WWF11621F) au înregistrat locații atât în Carpații 

Ucrainieni cât și în cei Românești. Din aceatsă perspectivă monitorizarea urșilor poate fi 

considerată ca utilă obiectivului asumat al proiectului. Cele două exemplare de urs, au trecut 

granita (in mod repetat) prin aceleași zone identificate (atât prin modelul GIS cât și prin 

informații colectate) ca fiind coridoare/trecători pentru urs.  

 

 
Fig. 50. Deplasările urșilor în zone de conectivitate la frontieră 

 

Din această perspectivă modelul GIS realizat prin metode inductive poate fi validat ca fiind 

util planificării măsurilor de management privind conectivitatea în nord vestul Carpațiilor 

României și in zona de dincolo de graniță.   
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Cu toate acestea conectivitatea in partea de est a zonei studiate rămâne o problemă deschisă, 

deoarece Munții Oașului (caracterizați de o favorabilitate medie) cu zona trecătorii Huta, 

reprezintă  varianta cu costurile de deplasare cele mai reduse pe direcția NV-SE pentru urșii 

din Munții Oas-Gutâi-Țibleș către corespondența lanțului Muntos din Ucraina. În cazul 

acestui potențial coridor, considerâm noi, important pentru deplasăriile ample ale urșilor 

juvenili este însă întrerupt în zona localității Hust (fig. 51). Deși zona este situată în afara 

arealului proiectului reprezentanții din Ucraina afirmă că în zonă nu au fost observate 

exemplare de urs, însă aceste informații nu certifică absența urșilor din zonă deoarece pe 

parte română au fost observate in studiul de monitorizare cu camere foto un  număr de 5 

exemplare de urs. 

 

 
Fig. 51 Probleme de conectivitate in zona Hust pentru potențialul coridor Vestic in zona 

Transfrontalieră. 

 

Din perspectiva conectivității în zona proiectului putem afirma că permeabilitatea 

transfrontalieră este asigurată, existând fără nici un dubiu treceri repetate ale frontierei (chiar 

și în zonele in care gardul este încă funcțional) ale diverșilor indivizi de urs.  

 

Conectivitatea în zona Munțiilor Oaș-Gutâi-Tibleș-Rodnei-Maramureșului  

 

În zona studiată au fost identificate șase zone considerate critice pentru conectivitatea 

habitatelor în zona proiectului (fig. 52), zone ce necesită o analiză în detaliu, activități de 

monitorizare pe termen lung și măsuri speciale de conservare. 
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Fig. 52 Zone critice pentru conectivitate 

 

Zona Cavnic 

Considerând că zona Cavnic este singura zonă de conectivitate între Masivul Igniș și Munții 

Lăpușului – Țibleș, fiind caracterizată de prezența habitatelor cu favorabilitate ridicată (fig. 

53) cu siguranță zona necesită o atenție specială din perspectiva managementului habitatelor. 

În condițiile în care această zona va fi blocată, putem afirma că populația de urs din Munții 

Oaș și Gutâi va fi izolată de zona Munțiilor Țibleș.  

 

 
Foto 12 Imagine a habitatelor spre Munții Gutâi în zona Budești - Cavnic.(Foto: Mihai Pop) 
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Fig. 53 Zona Cavnic (cu linii rosii și galbene deplasările urșilor monitorizați) 

 

În cadrul studiului privind monitorizarea coridoarelor ecologice cu camere foto cu senzori 

realizat în cadrul proiectului, de către experți independenți de prezentul studiu, in zona 

Cavnic au fost capturați cu camere foto cu senzori un număr de 13 exemplare de urs in 

perioada mai-noiembrie 2013. Toți urșii au fost fotografiați în perioada de toamnă (perioada 

de hiperfagie) când deplasăriile urșilor sunt mai ample, respectiv după plecarea stânelor. Tot 

în aceași perioadă au fost fotografiați un număr de 47 de câini hoinari sau de la stâne (40% 

din câinii fotografiați în cele 6 zone monitorizate) și un număr de 33 de prezențe a diferitelor 

categorii de persoane (culegători, ciobani, vânători). Îndeosebi prezența câinilor reprezintă un 
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factor important de deranj atât pentru urs cât și pentru alte specii de mamifere prezente în 

zone. 

 
Foto 13 Pensiuni și spații de cazare intre Budești și Cavnic (foto: Mihai Pop) 

Intensificarea activitățiilor turistice (foto 13), degradarea habitatelor forestiere și de pășune 

secundară (cu afin) pot contribui la degradarea zonei și la limitarea funcțiilor de coridor 

ecologic în zona. În prezent dintr-un segment de 17 km între Surdești și Budești două porțiuni 

una de 2,5 km la sud-vest de Cavnic și una de 3 km la nord-est, mai pot fi considerate ca fiind 

favorabile pentru deplasarea în bune condiții ale ursului brun. 

 

Zona Strâmtura-Glod-Poieni 

La momentul realizării prezentului studiu, secțiunea dintre Mănăstirea Bârsana și Strâmtura 

este singura zonă de conectivitate clară (fig. 54, fig. 56) între Munții Lăpușului-Piemontul 

Maramureșului și Dealurile Maramureșului (la nord-est de Iza). Culoarul are o lungime de 

cca. 1.7 km fiind însă degradat de prezența zonei de târg, a restaurantului și a caselor 

construite in zona podului ce traverseaza râul Iza spre Slătioara. Zona este caracterizată de un 

peisaj mozaicat, favorabil îndeosebi speciilor de ungulate. 

 

Fig. 54 Zona Strâmtura-Glod-Poieni 
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Zona este importantă deoarece, trupurile de pădure dintre satele Slătioara, Glod, Poieni, 

Botiza, Sieu, Rozavlea, Strâmtura prezintă caracteristiciile unei ”zone capcană” cu habitate 

favorabile dar cu zone de ieșire degradate. În contextul închiderii acestui coridor, pe Valea 

Izei de la Sighet și până la Săcel pe o distanță de cca. 60 km, nicio zonă nu mai prezintă 

caracteristiciile necesare unui coridor ecologic. Din această perspectivă se poate considera că 

infrastructura existentă pe Valea Izei înte Sighetu Marmației și Săcel se constituie ca o 

barieră aproape impermeabilă pentru speciile de mamifere. Zona necesită monitorizare 

intensivă pe o perioadă de minim 12 luni pentru a analiza permeabilitatea pentru mamifere 

(indiferent de specie). 

 

  
Foto 14  Zonă favorabilă pentru trecerea animalelor sălbatice (foto: Mihai Pop) 

 

În cadrul activității de monitorizare cu camere foto cu senzori, în zona Strâmtura a fost 

fotografiat un exemplar juvenil de urs (fig. 55 ). De asemenea au fost fotografiați 22 de câini 

hoinari, trei turme de oi si 16 persoane diferite (culegători și ciobani). 

 

 
Fig. 55 Locația și fotografia exemplarului de urs în zona Strâmtura 

 

Prezența ursului în zona Strâmtura confirmă utilizarea habitatelor de către urs și în zonele cu 

favorabilitate mai redusă și rolul funcțional al trupurilor de pădure în deplasările urșilor.  

Faptul că zona este utilizată de urs este confirmat și de prezența unui observator/punct de 

hrănire în zona Glod, ce este vizitat permanent de exemplare de urs. De asemenea ursul 
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WWF11620 s-a apropiat  la o distanță de cca. 1000 m față de limita Glodului, utilizând 

trupuri mici de pădure și zone acoperite cu arbuști. Ce surpinde la studiul zonei, este faptul că 

deși habitatele din jur sunt favorabile speciilor de ungulate prezența acestora în zonă este 

extrem de redusă. Cel mai probabil prezența permanentă în pădure a câinilor hoinari dar și a 

localnicilor din satele de pe valea Izei și satele adiacente, contribuie la un deranj ridicat și la o 

dispersie ridicată a exemplarelor de ungulate. 

 
Fig. 56 Zona Strâmtura-Glod-Poieni și Zona Leordina-Vișeu-Bogdan Vodă 

 

Zona Leordina-Vișeu-Bogdan Vodă 

În strânsă legătură cu zona Strâmtura-Glod-Poieni și Hera-Bistra-Popivan, zona (fig. 56) este 

coridorul central între Munții Maramureșului-Culoarul Vișeului și Dealurile Maramureșului. 

În lipsa celor trei zone critice, Dealurile Maramureșului devine cu certitudine zonă capcană 

pentru urs și alte specii de mamifere de talie mare. Cele trei zone sunt singurele culoare de 

trecere cu habitate favorabile din zona centrală a Depresiunii Maramureșului spre alte unități 

de relief. 

Zona în sine prezintă o favorabilitare redusă pentru urs însă este o zonă importantă pentru 

speciile de ungulate și prădătorii lor. Astfel in iarna dintre anii 20133 și 2014 au fost 

semnalate exemplare de lup în partea de Sud Vest a localității Petrova. Prezența lupului 

sugerează fie lipsa hranei în zonele tradiționale fie  o abundență mai ridicată a speciilor pradă 

în Dealurile Maramureșului. Deranjul cauzat de activitățile antropice pare a fi mai redus decât 

în zona Strâmtura-Glod-Poieni fiind fotografiate doa 14 exemplare de câini. În stațiile de 

captură foto într-o perioada de 17 zile au fost fotografiate 40 de exemplare de mistreț, 8 

căpriori și 4 cervide. 
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Fig. 57 Zona Leordina-Vișeu-Bogdan Vodă 

 

Zona Hera-Bistra-Popivan 

Reprezintă singurul coridor dintre situl de importanță comunitară Tisa Superioară și Parcul 

Natural Munții Maramureșului (fig. 58). Zona este de asemenea importantă din perspectiva 

conectivității transfrontaliere fiind caracterizată de habitate extrem de favorabile in zona 

Piscul lui Șerban. Zona este cea mai estică zonă de conectivitate din Munții Maramureșului 

între România și Ucraina.  

În zona coridorului a existat un observator de 

urs utilizat pentru vânătoare, ceea ce sugerează 

că zona a fost tranzitată frecvent de urs. 

Drumul județean și linia de calea ferată dintre 

Petrova-Bistra-Valea Vișeului nu reprezintă o 

barieră impermeabilă astfel încât doar 

degradarea habitatelor sau braconajul ar putea 

inchide această zona. Chiar dacă nu există 

amenințări generate de infrastructură asta nu 

înseamnă că zona nu trebuie monitorizată 

pentru a observa deplasăriile urșilor în zonă, 

deoarece in contextul impermeabilității 

celorlalte două coridoare (Leordina și 

Strâmtura) din zona Dealurilor Maramureșului 

zona ar deveni cu certitudine o zona capcană 

atât pentru urs dar și pentru alte mamifere. 
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Fig. 58 Hera-Bistra-Popivan 

 

Exemplarul mascul juvenil WWF11621F a tranzitat în toamna anului 2013 zona, utilizând 

trecătoarea dintre Bistra și Vișeu. De asemenea ursul a trecut pe sub golul alpin al vârfului 

Popivan. Zona este caracterizată de păduri de fag, alternând cu păduri in amestec cu rășinoase 

și in zonele cu altitudine mai mici cu gorun.  

Monitorizarea zonei arată o prezență ridicată a oamenilor în zonă (53 de persoane fotografiate 

in 29 de zile de monitorizare, aceasta fiind influențată și de patrulăriile Poliției de Frontieră 

dar fiind si foarte mulți culegători de fructe și ciuperci. 
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Foto  15  Habitate în zona de deplasare a ursului WWF1621F - zona Bistra-Popivan (foto: 

Mihai Pop) 

 

De asemenea au fost estimați din fotografii un număr de 76 mistreți, 26 căpriori și 13 cervide. 

Numărul de câini hoinari (11 exemplare) e mai redus decât în alte zone monitorizate. 

 

Zona Săcel-Moisei-Borșa 

Aflată sub o presiune antropică ridicată, este singura zona de legătură certă între Munții 

Tibleș, Rodnei și Maramureș. Urbanizarea excesivă, degradarea habitatelor forestiere ș i 

amenintări precum braconajul, pun sub semnul întrebării funcționalitatea acestui coridor, 

chiar dacă el se suprapune parțial cu Parcul Național Munții Maramureșului. Credem că 

nefuncționalitatea acestui coridor ar conduce la izolarea completă a zonei Oaș-Gutâi-Tibleș. 

  

 
Foto . 16 Dealul Stefăniței (stânga), localitățiile Moisei și Borșa (dreapta) (foto: Mihai Pop) 

 

Principalele amenințări în zonă sunt reprezentate de extinderea continuă a zonelor cu 

construcții îndeosebi pe zona Moisei-Săcel, unde permeabilitatea pare a fi tot mai redusă. 

Ursul este prezent în zonă, fiind fotografiat un exemplar adult în zona Săcel. Prezența altor 

specii de mamifere este redusă.  
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Fig. 59 Coridorul Săcel-Moisei-Borșa (cu rosu traseu WWF11619 și cu pin galben urs 

fotografiat) 

 

Zona Huta Certeze 

Caracterizată de o favorabilitate mai redusă a habitatelor, zona Huta Certeze este o zonă 

sensibilă deoarece ar putea să se constituie ca un culoar important de deplasare între Munții 

Oaș-Gutâi și regiunea Hust din Carpații Ucrainei. Este important ca această zonă să fie de 
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asemenea monitorizată pe o perioadă mai lungă de timp deoarece este caracterizată de 

habitate favorabile, și se poate constitui fie ca și coridor ecologic fie ca zonă capcană în zona 

vestică a Carpațiilor României și Ucrainei. Habitatele sunt caracterizate de păduri cu fag și 

cvercinee, în alternață cu fănețe și livezi, formând un peisaj caracteristic dealurilor înalte din 

Carpați. 

 

 
Fig. 60  Zona Huta Certeze (în dreapta cu roșu, traseul ursului WWF11621F) 
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Rezultatele înregistrate pe camerele foto cu senzori arată o zonă cu o prezență ridicată a 

oamenilor (69 persoane - patrule ale Poliției de Frontieră, vânători, ciobani etc.) dar și de o 

diversitate mai ridicată a speciilor comparativ cu celelalte zone. La o distanță de cca. 2 km de 

graniță au fost fotografiate 5 exemplare de urs (o femela cu trei pui și un exemplar adult). 

Prezența femelei indică faptul că în zonă ursul este o specie permanentă și nu apare doar 

accodental. Cu toate acestea nu ne putem explica lipsa prezenței ursului în zona Ucraineană. 

Un motiv plauzibil poate fi reprezentat de un nivel ridicat al braconajului sau de un deranj 

intens în zonele forestiere. 

 

Din perspectiva conectivității în regiunea Maramureșului dar și între Carpații României și 

Ucrainei credem ca aceste zone necesită o atenție specială atât din perspectiva 

managementului habitatelor naturale cât și din perspectiva dezvoltării infrastructurii. În 

aceste zone habitatele forestiere joacă un rol important, însă funcționalitatea lor ca și 

coridoare ecologice trebuie dovedită printr-o monitorizare intensivă.  

 

MĂSURI DE CONSERVARE A ZONELOR CHEIE 

 

În cadrul proiectului a fost realizată o analiză GAP a managementului speciei și al habitatelor 

acesteia (Pop et al. 2013a). Analiza realizată arată că cel putin la nivel teoretic, habitatele din 

zona de studiu sunt favorabile ursului brun, în principal datorită suprafețelor de fond forestier 

și a zonelor cu pășuni împădurite și vegetație cu arbuști. Considerând că efectivele de urs 

declarate sunt cele reale, utilizând modelul de favorabilitate a habitatelor (ce conține și 

utilizarea terenurilor) a fost calculat coeficientul de regresie R2 = 0,625 (N=46, SE=2,92502). 

Acesta indică o relație directă, nu foarte puternică însă, între efectivele declarate și 

favorabilitatea habitatelor, ceea ce sugerează că în ansamblu habitatele sunt optime pentru 

specia urs. La nivel de fond 

cinegetic însă, apar unele excepții 

(pozitive și negative) ce nu pot fi 

explicate din perspectiva habitatului 

sau a utilizării terenului și pot fi 

interpretate doar din perspectiva 

managementului aplicat.  

 

Fig. 61Regresia liniară intre 

efectivele medii in ultimii 5 ani și 

valoarea medie a indicelui de 

favorabilitate la nivel de fond 

cinegetic 

 

Principalele tipuri de habitate utilizate sunt pădurile și pășuniile împădurite ceea ce indică 

clar că conectivitatea acestor habitate este esențială pentru ursul brun. Cu toate acestea nu 

toate habitatele de pădure sau de pășuni împădurite sunt optime pentru urs ele putând fi 

considerate utile doar pentru dispersie și deplasări se zoniere.  
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Comparând situația ideală a habitatelor cu cea prezentă au fost identificate următoarele lipsuri 

in cadrul zonei de studiu (Pop et al., 2013a): 

 

I. Lipsuri generate de managementul habitatelor și utilizarea habitatelor 

I.1. Necorelarea activitățiilor de exploatare a resurselor cu activitățiile de conservare, 

respectiv managementul conservativ realizat prin ariile naturale protejate. 

I.2. Ignorarea totală a prezenței speciei in planificarea și implementare activităților ce au 

loc in habitatul ursului 

I.3. Lipsa coridorare ecologice desemnate pentru a conserva conectivitatea existentă 

între ariile naturale protejate 

 

II. Goluri in distribuția spațială a habitatelor favorabile 

II.1. Favorabilitate scăzută a habitatelor intre Masivul Ingiș-Gutâi și Masivul Lăpuș-

Tibleș  

II.2. Conectivitate extrem de redusă/spre inexistentă între Munții Maramureșului și 

Masivul Ingiș-Gutâi- Lăpuș-Tibleș  

II.3. Favorabilitate redusă în zona Munților Rodnei 

 

Măsurile cu caracter general pentru conservarea habitatelor vizează în principal abordarea 

unui management forestier responsabil și menținerea mozaicului de habitate de la limita 

pădurilor. Astfel pentru a asigura habitate favorabile, este necesar ca lucrăriile silvice să 

promoveze regenerarea naturală și conducerea arboretelor spre structuri pluriene. Promovarea 

pădurilor de amestec este de asemenea importantă deoarece din analiza realizată in regiunea 

proiectului acestea sunt cele mai favorabile ursului brun. Toate aceste obiective pot fi 

realizate prin armonizarea amenajamentelor silvice cu obiectivele de management a faunei 

sălbatice și a măsurilor de conservare din planurile de management ale ariilor naturale 

protejate. Dezvoltarea infrastructurii trebuie abordată din perspectiva menținerii peisajului 

actual și limitarea dezvoltării în zone cu habitat favorabil.  

Considerând că în afara de zona Cavnic toate zonele cheie pentru conectivitate sunt în 

interiorul (integral sau parțial) unor situri de importanță comunitară (SCI) incluse în rețeaua 

Natura 2000 (fig. 61), un instrument de bază pentru asigurarea integrității zonelor cheie este 

reprezentat de planurile da management ale acestor arii.  

Primul pas important in asigurarea unei conectivittăți eficiente in zona atât pentru urs, dar și 

pentru alte specii de carnivore și speciile pradă este acela de a stabilii un sistem eficient de 

monitorizare a zonelor cheie pentru conectivitate. Sistemul poate să includă atât metode de 

identificare a urmelor cât și soluții alternative precum monitorizarea uciderilor accidentale 

(ale tuturor specii de faună), utilizarea de camere fot cu senzori, colectarea de informații prin 

chestionare. Este important ca monitorizarea să surprindă atât miscările diurne ale faunei cât 

și mișcările sezoniere. 

Un element important când se abordează problema coridoarelor ecologice este nu doar 

permeabilizarea zonei ci asigurarea unor condiții favorabile de o parte și de alta a coridorului. 
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Astfel se poate evita apariția zonelor capcană iar coridorul își indeplinește funcția de coridor 

și nu cea de capcană. 

 

 
Fig. 61 Zone cheie pentru conectivitate și siturile de importanță comunitară (SCI) 

 

Pentru îmbunătățirea conectivității în Maramureșul Românesc sunt necesare minim 

următoarele măsuri: 

Pentru imbunătățirea favorabilității scăzute a habitatelor între Masivul Ingiș-Gutâi și 

Masivul Lăpuș-Tibleș  

 Reglementarea și controlul eficient al activitățiilor desfășurate in sectorul de legătură 

între cele două masive. Favorabilitatea este determinată de prezența localităților și a 

infrastructurii (de transport și turistice) pe zona Cavnic-Budești dublată de 

infrastructura pe zona Baia Sprie-Mara. Degradarea habitatelor in zona este principala 

presiune, zona fiind ușor accesibilă tuturor activitățiilor. Amenințarea este 

reprezentată de dezvoltarea infrastructurii. Din perspectiva traficului pe cele două 

drumuri, este necesară realizarea unor studii de permeabilitate a drumurilor. De 

asemenea este necesar analizarea efectului de barieră al infrastructurii existente in 

zona Cavnic- Budești, respectiv evaluarea impactului dezvoltării infrastructurii. 

Pentru reducerea conectivității extrem de redusă/spre inexistentă intre Munții 

Maramureșului și Masivul Ingiș-Gutâi- Lăpuș-Tibleș  

 Este necesar ca zonele Strâmtura-Glod Poieni, Hera-Bistra-Popivan și Leordina-

Vișeu-Bogdan Vordă (fig. 23) să fie menținute cel putin la nivelul actual de 
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permeabilitate. Conectivitatea între cele două masive este puternic afectată de 

infrastructura din zona Văilor Iza și Vișeu. Cele trei zone menționate fiind singurele 

in care habitatele mai oferă condiții suficiente unui coridor ecologic. 

 Acordarea de compensații pentru menținerea sau refacerea habitatelor și susținerea 

activitățiilor de control în aceste zone pentru stopare braconajului (îndeosebi a celui 

cu capcane). 

 Stabilirea acestor areale ca zone de liniște a vânatului și declararea pădurilor din 

aceste zone ca PVRC.  

 Realizarea de studii privind fauna existentă în zona Dealurilor Maramureșului (intre 

Iza și Vișeu) 

Îmbunătățirea favorabilității redusă în zona Munților Rodnei 

 Este necesar ca zona Săcel-Moisei (fig. 59) să fie menținută cel putin la nivelul actual 

de permeabilitate. Dezvoltarea infrastructurii (case de vacanță și de locuit) pe zona 

Săcel-Moisei va devenii o barieră pentru fauna din zonă, iar in aceste condiții 

următoare zonă de trecere între Munții Maramureșului și Munții Rodnei este Pasul 

Prislop. 

 Refacerea habitatelor forestiere degradate în zona Preluca Sălhii – Fața Pietrosului – 

Valea Buhăescu Mare – Valea Negoescu Mare și menținerea mozaicului de habitate 

din liziera pădurii este esențială pentru asigurarea unuor habitate optime. Degradarea 

habitatelor forestiere prin exploatarea necorespunzătoare, dezvoltarea infrastructurii 

turistice au provocat o degradare pe termen mediu a habitatelor. 

 Stoparea activități antropice și a braconajului in Parcul Național Munții Rodnei este 

esențială, deoarece odată cu creșterea în vârstă a pădurii pe versantul nordic, zona va 

redeveni o zona de iernat iar prezența urșilor va fi generatoare de conflict (indiferent 

de natura acestuia). 
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