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PREFAȚĂ
Mulți dintre noi considerăm că nu există nimic mai frumos decât Viața 

în toate formele sale animale și vegetale. Până în prezent, acesta pare 

să fie principalul stimulent care îi determină pe oameni să protejeze 

natura și să lase o moștenire generațiilor următoare. Dar dacă ne 

gândim mai departe trebuie să înțelegem că nimic nu este mai 

important decât Viața cu toate formele sale. Estetica vieții ar trebui să 

fie secundară. Reziliența vieții și propria capacitate de adaptare se 

bazează pe integralitatea și funcționalitatea sistemelor Vii. Și da, 

oamenii fac parte din sistemele Vieții la fel ca o bacterie sau carnivorele 

mari. Nimeni nu este exclus, ci integrat ca parte funcțională a acestui 

mecanism de viață planetar care nu urmărește altceva decât 

conservarea capacității de supraviețuire. În fiecare secundă, toate 

organismele se află într-un dialog constant cu temperatura, 

umiditatea, presiunea, gradienții chimici și toți ceilalți factori abiotici, 

precum și cu organismele din jur. Ele simt și răspund la schimbările de 

mediu, deoarece trebuie să țină constant pasul cu aceste schimbări. 

Fiecare specie este o oglindă și, de asemenea, un receptor al 

schimbărilor de mediu și, prin urmare, fiecare specie este o soluție 

pentru reziliență și adaptare.



“
Andriy-Taras Bashta,
expert în faună sălbatică la Rakhiv EcoTour.

Lukas Holasek

Ursul brun este un mamifer destul de răspândit, și este cel mai mare prădător din Europa. Istoria relației sale cu oamenii este lungă și foarte 

diversă. A fost un animal-totem important în majoritatea cultelor precreștine. 

În Carpați, numele ursului era tabu, ceea ce înseamnă că nu putea fi strigat cu voce tare. De aceea, i se spunea „Moș Martin”, „unchiul”, 

„zburdalnic”, „păros”, „stăpân”, etc.; era considerat regele animalelor (echivalentul leului în zonele sudice). Ursul și omul erau considerați 

rude, deoarece ursul poate merge pe picioarele din spate, se poate cățăra în copaci, mănâncă aceeași mâncare ca și omul (de exemplu, 

miere), picioarele și degetele de la picioare sunt asemănătoare cu cele ale omului. Chiar și astăzi, în satele de munte, oamenii obișnuiesc 

să-l trateze cu mult respect. Nu este considerat un dăunător, ca lupul, ci un animal foarte util și inteligent. După cum spun alpiniștii: „un urs 

din pădure este mult mai deștept decât un om obișnuit”. Vânătorii spun despre câini că latră la un urs la fel ca și la un om, nu ca și la alte 

animale.



DESPRE PROIECT
Regiunea Carpatică găzduiește peste o treime din cei aproximativ 12.000 de lupi, 17.000 de urși și 9.500 

de râşi care trăiesc în Europa, cu excepția Rusiei. Se estimează că aproximativ 8.000 de urși bruni 

trăiesc în Europa Centrală și de Sud-Est. Aceste mamifere de importanţă ecologică critică, strict 

protejate și semnificative din punct de vedere cultural sunt amenințate nu numai de braconaj, ci și de 

fragmentarea și micșorarea habitatelor provocate de o planificare si dezvoltare haotică a infrastructurii. 

Întrucât carnivorele mari se deplasează frecvent peste granițele naționale în căutarea hranei și a 

partenerilor, este esențială conservarea acestor ecosisteme mari și complexe din regiune, dincolo de 

granitele administrative. Protejarea naturii este esențială, nu numai pentru animalele sălbatice, ci și 

pentru comunitățile locale, care depind în mare măsură de numeroasele resurse pe care aceasta le 

oferă: de la aer curat și apă curată la sol fertil și climă stabilă. Aceste servicii de mediu depind de o rețea 

ecologică bine conectată și cu o biodiversitate ridicată. Menținerea și îmbunătățirea conectivității 

ecologice protejează nu numai fauna sălbatică, ci și întregul ecosistem de care depind oamenii.

Partenerii de proiect din patru țări (Asociația WWF-România  Filiala Maramureș din România, 

Societatea Ornitologică SOS BirdLife din Slovacia, ONG-ul RachivEcoTur din Ucraina, Administrația 

Parcului Național Aggtelek din Ungaria) s-au îmbarcat într-o călătorie dinamică numită „Granițe 

deschise pentru fauna sălbatică în Carpați” pentru a menține și www.openbordersforbears.com 

îmbunătăți conectivitatea ecologică între habitate, precum și pentru a menține serviciile ecosistemice în 

beneficiul comunităților locale, regiunilor și societății în general. Proiectul, finanțat în cadrul Programului 

de cooperare transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina, ENI 2014-2020 (https://huskroua-

cbc.eu/), vizează îmbunătățirea conectivității în patru țări și sprijinirea gestionării integrate a habitatelor 

pentru lupi, urși bruni și râs eurasiatic.

http://www.openbordersforbears.com
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Aceste activități vin în continuarea proiectului precedent implementat de WWF-România în perioada 2012-2014 

„Granițe deschise pentru urși în Carpații României și ai Ucrainei” care a trasat prima reţea de coridoare ecologice 

din Maramureș, în zona de graniță România-Ucraina.  Spre deosebire de primul proiect, unde specia emblemă a 

fost ursul brun (Ursus arctos), acum se va realiza o monitorizare sistematică (utilizând camere foto-video, dronă 

și teste genetice) pentru  trei specii de carnivore mari - urs, lup, râs, continuându-se activitatea de identificare a 

coridoarelor ecologice și în Slovacia și Ungaria. Carnivorele mari sunt în vârful piramidei trofice, iar dacă 

populațiile lor se mențin în număr optim, înseamnă că și celelalte specii de animale se află într-o stare bună de 

conservare în habitatele lor.



IMPORTANȚA CORIDOARELOR 
ECOLOGICE ÎNTR-UN 
ECOSISTEM SĂNĂTOS

Rețeaua de coridoare ecologice din lanțul Carpatic, este menită 

a fi un sistem coerent de elemente naturale sau semi-naturale 

ale peisajului, desemnat pentru administrare în vederea 

menținerii sau restabilirii funcțiilor ecologice ca mijloc de 

conservare a speciilor sălbatice, oferind în același timp 

oportunități adecvate pentru utilizarea durabilă a resurselor 

naturale.

Procesul de proiectare a rețelei de coridoare ecologice în lanțul 

Carpatic s-a bazat pe cerințele ecologice ale speciilor de 

carnivore mari pe habitatele favorabile din zonă. Carnivorele 

mari, ca specii indicator, datorită poziției lor în vârful piramidei 

trofice și a vastelor habitate de care au nevoie, sunt specii 

umbrelă în proiectarea rețelelor ecologice regionale, deoarece 

protejarea populațiilor viabile de carnivore mari va asigura de 

asemenea conservarea altor specii.

Lukas Holasek



Categorii de coridoare ecologice: 

Zona centrală de distribuție: suprafețe mari de habitat natural sau 

semi-natural care îndeplinesc cerințele pentru rezidența 

permanentă a speciilor umbrelă. Pentru carnivorele mari este 

format în principal din păduri. Dimensiunea unei zone centrale nu 

trebuie să fie mai mică de 300 km pătrați.

Habitat mozaicat (Stepping stone): o serie de mici zone de habitat 

favorabil pe care indivizii le folosesc în timpul mișcării pentru 

adăpost, hrănire și odihnă.

Coridoare ecologice: Elemente de peisaj de diferite dimensiuni, 

forme și vegetație care interconectează reciproc zonele centrale și 

permit mișcarea și migrația speciilor între ele. Lățimea coridorului 

nu trebuie să fie mai mică de 500 m.

Zone de conectivitate critică (bottle-necks): fragmente de coridoare 

cu limitări semnificative ale permeabilității terenului pentru speciile 

țintă datorită concentrației diferitelor tipuri de bariere (de exemplu 

garduri, teren arabil, autostradă etc.).

Tipuri de bariere care perturbă coridoarele ecologice:

terestre (de exemplu, infrastructură rutieră și feroviară, complex 

turistic, stațiune de schi etc.)

acvatice (de ex. microhidrocentrale, praguri, baraje, bazine etc.)

aeriene: unele dintre cele mai frecvente bariere pentru speciile de 

păsări sunt parcuri  eoliene, liniile electrice aeriene și clădirile 

înalte. Mii de păsări și lilieci mor în fiecare an din cauza coliziunii cu 

aceste elemente de infrastructură.



Măsuri de gestionare pentru protejarea coridoarelor ecologice:

 

Nici o zonă de locuit nu ar trebui să fie planificată în coridoarele ecologice

 Nici o modificare a utilizării terenului

 Fără garduri

 Fără containere pentru gunoi

 Semne de avertizare pentru șoferi semnalizând trecerea faunei sălbatice

 Parapeții ar trebui să permită ieșirea ușoară și rapidă a animalelor de pe drumuri

 În cadrul coridorului ar trebui să fie desemnate zone în care nu se realizează vânătoarea

 Câinii sălbăticiți trebuie îndepărtați

 Construirea infrastructurii verzi (pasaje pentru animale sălbatice sau ecoducte).



Un carnivor este un organism, în majoritatea cazurilor un animal, 
care mănâncă carne. Un animal carnivor care vânează alte 
animale se numește prădător; un animal care este vânat se 
numește pradă.

Dieta unui animal determină locul în care se situează pe lanțul 
trofic. Fiecare lanț trofic este format din mai multe niveluri trofice, 
care descriu rolul unui organism într-un ecosistem. Carnivorele și 
omnivorele ocupă al treilea nivel trofic. Un omnivor, cum ar fi un 
om, este un organism care mănâncă plante și animale.

Multe carnivore își obțin energia și substanțele nutritive 
consumând ierbivore, omnivore și alți carnivori. Carnivorele care 
nu au prădători naturali sunt cunoscuți ca prădători apex; ocupă 
vârful lanțului alimentar. Aici se află carnivorele mari, ursul, lupul și 
râsul. Nu toți carnivorii sunt prădători. Unii carnivori, cunoscuți sub 
numele de necrofagi se hrănesc cu carcasele animalelor deja 
moarte. 

Carnivorele variază ca formă și dimensiune, dar au adesea 
trăsături similare. De exemplu, majoritatea carnivorelor au dinți 
ascuțiți adaptați pentru capturarea prăzii și sfâșierea cărnii. În 
plus, mulți carnivori au creiere relativ mari. Carnivorele au, de 
asemenea, o singură cameră stomacală și un sistem digestiv 
simplu, spre deosebire de erbivore, care au adesea un stomac cu 
mai multe camere și un sistem digestiv specializat.

Carnivorele joacă un rol important în menținerea echilibrului 
ecosistemelor. Prădătorii împiedică populația speciilor de pradă 
să devină prea mare. Necrofagii, cum ar fi vulturii, ajută la 
prevenirea răspândirii bolilor prin consumul de resturi de animale 
moarte.

Fotograf: Lukas Holasek

DESPRE 
CARNIVORELE MARI



Carnivorele mari joacă un rol important în mediu. 
Abia începem să aflăm cum ele pot sa aibă un impact pozitiv asupra mediului. De exemplu, urșii joacă un rol în fertilizarea 
pădurilor, trăgând carcasele prin păduri și depunând fecale pe pământul pădurii. Deoarece urșii consumă fructe și nuci, 
fecalele lor împrăștie semințe. Fiecare sămânță este depusă pe pământul pădurii cu puțin „îngrășământ” pentru a începe 
dezvoltarea. De asemenea, urșii ajută la curățarea carcaselor și, ca prădători, ajută la menținerea echilibrului populațiilor de 
erbivore, precum cerbii.

Carnivorele mari sunt, de asemenea, o specie indicatoare bună. Urșii, lupii și râșii au nevoie de o varietate de habitate pentru a 
supraviețui și astfel gestionarea habitatului pentru aceste specii aduce beneficii multora, inclusiv oamenilor. Dacă habitatul 
este suficient de sănătos pentru a susține o populație de carnivori mari, atunci este de asemenea suficient de sănătos pentru a 
susține oamenii.

Oamenii din întreaga lume au fost fascinați de urși, lupi și râși de-a lungul timpului. Aceștia au captivat imaginația umană, care a 
început să țeasă numeroase mituri, legende și anecdote. Urșii fac parte din cultura umană în nenumărate moduri - de la 
ceremonii antice la mituri și până la ursuleți de pluș. În capitolele următoare poți citi mai multe despre urs.



IMPORTANȚĂ
Maroniu ca solul pădurii și mare cât o „piatră 
mișcătoare” - ursul este un element natural al 
pădurii la fel ca orice copac, ciupercă sau pasăre. 
Nu numai că aceasta este percepția noastră - că o 
pădure este „completă” atunci când prin ea umblă 
urși - dar știința arată același lucru: prezența 
ursului în pădure dovedește că aceasta (pădurea) 
este sănătoasă. Urșii sunt prădători, se află în 
vârful lanțului trofic (piramida trofică), au nevoie de 
o varietate de surse de hrană din natură. De 
asemenea, urșii au nevoie de spații largi pentru a 
se deplasa. Atunci când sunt mulți urși în pădure, 
înseamnă că există hrană din belșug - deci 
pădurea este bogată și prosperă.

URSUL
(Ursus arctos)



Ursul brun a fost o specie foarte răspândită în Europa, situație care s-a 
schimbat dramatic în ultimele secole, iar specia a dispărut complet din multe 
țări de pe continent. 
Conform unui raport al IUCN, în prezent, în Europa (cu excepția Rusiei) 
trăiesc aproape 14.000 de urși bruni (Planul de acțiune pentru conservarea 
ursului brun pentru Europa, 1999). Dintre aceștia, aproximativ 6.000 trăiesc în 
pădurile din România, densitatea medie fiind de aproximativ 8 urși / 100 km².
Ursul are un auz excelent, poate detecta o conversație între oameni de la 
aproximativ 300 m și poate auzi obturatorul aparatului foto de la aproximativ 
50 m.
Dar mirosul este cea mai importantă armă a ursului. Mirosul este fundamental 
pentru apărare și atac, fiind mijlocul de comunicare cu lumea din jurul său, mai 
mult decât vederea sau auzul.

Se pare că ursul are cel mai dezvoltat miros dintre carnivore, servind la 
detectarea perechii, a prezenței omului, a altor urși, a puilor și a surselor de 
hrană. Ursoaica este capabilă să detecteze urmele prezenței umane la mai 
mult de 40 de ore de la trecere.
Ierburile și mugurii sunt consumate în principal primăvara sau la începutul 
verii. În timpul verii și la începutul toamnei, mănâncă ciuperci și fructe 
(zmeură, mure, afine, mere, prune și pere). La sfârșitul toamnei, dar și 
iarna, urșii consumă ghinde și jir. Insectele, în special himenopterele 
(furnici, albine, viespi) pot fi o sursă importantă de hrană în funcție de 
sezon, mai ales datorită proteinelor pe care le conțin.

DESCRIERE



Urșii, la fel ca toate mamiferele, trebuie să mențină o 
temperatură corporală constantă. Blana este un foarte 
bun izolator pe timp de iarnă, îndeplinind această 
funcție. Capacitatea scăzută de reflexie solară a blănii 
facilitează acumularea de căldură de la soare.
La sfârșitul toamnei, după ce au acumulat suficient țesut 
adipos pentru somnul de iarnă, urșii intră de obicei în 
bârlog. Somnul de iarnă poate dura între 3-6 luni. 
Bârlogul este săpat în pământ sau este amenajat în 
cavități naturale, sub stânci. 
Unii urși pot rămâne activi pe tot parcursul anului, dacă 
găsesc suficientă hrană. Acest comportament este, de 
asemenea, încurajat prin atragerea lor la hrănitori 
artificiale. Durata somnului este direct proporțională cu 
cantitatea de grăsime acumulată în toamnă și invers 
proporțională cu cantitatea de hrană disponibilă în 
timpul iernii.
Somnul de iarnă este de fapt o adaptare la lipsa de 
hrană din acest anotimp, prin care animalul își folosește 
energia acumulată sub formă de grăsime. Acest 
fenomen poate fi posibil prin limitarea completă a 
mișcărilor, deoarece mișcarea excesivă înseamnă un 
consum suplimentar de energie.

Este important de știut că, dacă deranjăm un urs în 
timpul iernii, îl forțăm să piardă energie, pe care o 
poate recupera doar prin hrănire. 
Această specie emblematică are multe să ne învețe. De 
exemplu, cum poate o femelă de urs să-și oprească 
sistemele digestiv și excretor și totuși să nască și să 
alăpteze puii? De obicei, oasele mamiferelor inactive 
pentru perioade lungi de timp pierd calciu și devin slabe 
- deci, cum pot urșii să doarmă câteva luni și să iasă din 
bârlog cu oase puternice? Oamenii studiază ursul 
pentru a aprofunda cunoștințele de la osteoporoză la 
afecțiuni renale, de la conservarea organelor la 
călătoriile spațiale pe distanțe lungi.



Ursul brun trăiește de-a lungul întregului lanț carpatic, în păduri mari și 
dese, preferând zonele liniștite, mai puțin frecventate de oameni. 
Cerințele de bază pentru supraviețuirea ursului brun sunt legate de 
posibilitățile de hrănire, de odihnă, de împerechere și de condițiile de 
dispersie și, în final, de existența unor habitate favorabile și a unor 
coridoare care să asigure conectivitatea habitatelor.
Ursul este o specie teritorială, ceea ce înseamnă că fiecare urs 
folosește o anumită suprafață de habitat pentru hrănire, reproducere 
sau odihnă - acest spațiu reprezintă domeniul său de reședință. 
Teritoriul unui mascul se poate suprapune cu teritoriul a mai multor 
femele. Pe baza studiilor științifice efectuate în Munții Carpați, cu 
contribuția WWF, teritoriul mediu al unui singur individ  este de 630 
km². Acesta este un teritoriu vast, iar ursul are nevoie de el pentru a 
supraviețui. Imaginați-vă că în Budapesta (capitala Ungariei), de 
exemplu , trăiesc aproape 1,8 milioane de oameni pe o suprafață de 
aproximativ 525 km². Un astfel de spațiu va fi suficient doar pentru 40 
de urși înghesuiți.

TERITORIU

Urmele de urs - sunt distincte de cele ale altor animale și o urmă 
clară de picior este inconfundabilă. Ursul pășește aproape ca o 
ființă umană și calcă pe toată laba; picioarele sunt folosite la mers, 
alergare, cățărat, înot, vânătoare, hrănire, săpat, protecție. 
Labele sunt aproape plate, cu 5 degete - cele din spate sunt mai 
late decât cele din față. Ghearele sunt curbate, neretractabile, mai 
scurte la labele din spate și mai lungi la cele din față.
Urmele picioarelor din față constau într-o pernuță ovală și lată, cu 
cinci degete. În general, ghearele sunt prezente în urmă, variind 
de la un individ la altul în ceea ce privește distanța față de urmele 
degetelor. Urmele posterioare au un călcâi circular suplimentar în 
marginea posterioară a urmei și pot semăna cu amprenta umană. 
Lățimea călcâiului de pe urma din față variază: +/- 8 cm la un pui de 
1 an și +/- 18 cm la un individ adult. Lungimea urmei posterioare 
variază de la 12 cm (pui în primul an) la 30 cm (individ adult).

URME



Femela de urs dă naștere primilor pui la 4-6 ani. Împerecherea 
are loc o dată la 2 ani, între lunile mai și iunie. Perioada de 
gestație este de 6-8 săptămâni, iar femela dă naștere la 1-4 
pui. 
Puii se nasc în bârlog în timpul somnului de iarnă, în ianuarie-
februarie. Aceasta este o altă strategie de adaptare a speciei la 
condițiile dure de viață. 
Dar având în vedere că alăptarea are loc într-un moment în 
care femela nu se poate hrăni, natura a compensat acest lucru 
cu o altă strategie de adaptare: dimensiunea foarte mică a 
nou-născuților. Nou-născuții cântăresc aproximativ 0,5 kg, dar 
cresc foarte repede, acumulând până la 70 g / zi datorită 
laptelui hrănitor al mamei urs. 
Puii sunt lăsați singuri în al doilea an de viață. Femela reia 
ciclul de reproducere după ce puii ei devin independenți, deci 
după aproximativ 2 ani. 
După ce sunt abandonați de mama lor, la vârsta de 1,5-2 ani, 
puii sunt nevoiți să se descurce singuri. Această perioadă este 
cea mai delicată, deoarece, fiind foarte tineri, experiența lor de 
viață este foarte mică. Acest lucru îi face să se aventureze în 
zone periculoase, cum ar fi zonele locuite și amenajate de 
oameni, stânele de oi, depozitele de deșeuri, unde cad adesea 
victime ale atacurilor câinilor sau ale accidentelor rutiere sau 
feroviare..

ÎMPERECHIERE ȘI 
REPRODUCERE



Presiunile din ce în ce mai mari asupra pădurilor - principalul habitat al ursului brun - 
reprezintă o amenințare pentru această specie. Pierderea sau fragmentarea habitatului 
din cauza dezvoltării infrastructurii de transport, dar și a infrastructurii urbane sau rurale 
(cum ar fi pârtiile de schi, extinderea urbană și construcțiile, implicit, fără a lua în 
considerare costurile pierderii biodiversității) reprezintă principala amenințare la adresa 
speciei. 

Ca urmare a activităților umane și a dezvoltării socio-economice din regiune, aceste 
habitate sunt din ce în ce mai afectate, fiind fie distruse, fie fragmentate.

 AMENINȚĂRI



 ÎNTÂLNIREA CU URSUL
Fotograful slovac de natură, Lukáš Holásek, a întâlnit, pe 
neașteptate, o ursoaică și cei doi pui ai săi, la poalele unuia dintre 
munții Malá Fatra. S-a întâmplat într-o dimineață răcoroasă de la 
începutul lunii octombrie, când sezonul de împerechere a cerbului 
tocmai se apropia de sfârșit. Nori negri pluteau deasupra văii, iar 
ploaia puternică se succeda cu averse rapide. Acestea erau 
condițiile ideale pentru a te deplasa prin pădure fără să fii văzut.  
Scopul principal era să facă câteva fotografii cu cerbi, dar o întâlnire 
cu ursul era, de asemenea, binevenită, mai ales, atunci când urmele 
lor puteau fi observate ocazional pe poteca noroioasă din pădure.  
Această întâlnire a fost o surpriză pentru amândoi. Lukáš stătea pe o 
stâncă, pe o pantă abruptă, privind pădurea. De îndată ce a auzit un 
cerb, s-a îndreptat într-acolo. S-a dat jos de pe stâncă și, cu ajutorul 
vederii periferice, a înregistrat o mișcare în partea sa stângă. A 
crezut că era un cerb, dar după ce a văzut trei nasuri ieșind din 
spatele unui ciot de copac, a știut cine era - mama ursoaică cu doi 
pui la doar 20 de metri distanță. Cum nu l-au simțit, s-a ascuns rapid 
după cel mai apropiat copac și a pregătit aparatul foto pentru a face 
fotografii. Surprinsă, mama urs a început deja să se ridice în cele 
două picioare din spate pentru a vedea ce se întâmplă. Când și-a dat 
seama că există un om aproape de ea, a lovit de mai multe ori ciotul 
de copac căzut care se afla în fața ei, a sărit peste el și a fugit spre 
Lukáš. Acesta, observând toate acestea, a sărit într-o parte și a scos 
spray-ul pentru urși, dar mama urs s-a îndepărtat și s-a îndreptat 
înapoi spre puii ei. Pentru o vreme, s-au oprit amândoi, iar Lukáš a 
reușit să o încadreze cu aparatul foto. Aceasta a fost, însă, o 
greșeală, deoarece ursoaica s-a simțit amenințată de acest lucru și 
a decis să se întoarcă și să fugă din nou spre Lukáš. Din fericire, și 
acesta a fost doar un avertisment din partea ei și s-a întors la puii ei, 
iar întâlnirea s-a încheiat fără niciun contact fizic sau folosirea spray-
ului pentru urși.
Lukáš s-a bucurat că nu a fost nevoit să folosească spray-ul, 
deoarece a observat și fotografiat acest urs înainte. Numele ei este 
Repešanka, conform numelui locului în care își petrece cel mai mult 
timp.  Își amintește de această întâlnire plină de adrenalină de 
câteva secunde prin următoarea fotografie.

Întâlnirea cu un urs:
De obicei, ursul evită să se întâlnească cu un om. Întâlnirile directe sunt, de 
obicei, accidentale, așa cum a fost în exemplul descris.

Există diferite moduri prin care putem preveni întâlnirea unui urs:
nu vă deplasați în pădure dimineața devreme și seara târziu;
comportați-vă cu prudență și urmăriți ce se întâmplă în jurul vostru;
evitați tufișurile și zonele închise;
deplasați-vă în grupuri mai mari de oameni sau scoateți un sunet din când în 
când;
folosiți clopoței antiurs care să-l facă pe urs să fie conștient de tine.

Dacă se întâmplă să întâlnești ursul, observă-i comportamentul. Nu-l privi în 
ochi, mișcă-te încet înapoi și lasă-i o cale de retragere deschisă. Dacă ursul 
atacă, este întotdeauna o acțiune de apărare, nu consideră oamenii drept 
hrană. Un astfel de atac poate fi deturnat cu succes prin utilizarea unui spray 
pentru urs. În cazul contactului fizic cu ursul, întinde-te pe burtă și 
protejează-ți vârful capului și gâtul. Nu te lupta cu ursul, așteaptă până 
pleacă.

Fotograf: Lukas Holasek



Dacă întâlnești ursul...

Ursul poate ataca o ființă umană doar atunci când atacul pare a fi singura opțiune de ieșire dintr-o situație nefamiliară ce îl 
face să se teamă pentru viața lui: apropierea prea mare de pui, o întâlnire foarte bruscă cu ființa umană pe care nici ursul 
nu o putea prezice  sau, destul de rar, situații în care ursul îți protejează bârlogul ascuns sub pământ.

Dacă vedem un urs care, la rândul său, ne-a reperat pe noi, trebuie doar să ne îndepărtăm imediat, cu calm, pentru a-i arăta 
ursului că nu intenționăm să-l atacăm pe el sau puii săi, sau să le luăm prada. . De obicei, ursul ar încerca să facă același 
lucru. Dacă, din orice motiv, ursul pare să vină în calea noastră, este recomandat ca, în timp ce ne îndepărtăm, să aruncăm 
ceva în spate (o jachetă, un rucsac). Animalul s-ar opri să adulmece obiectului și asta ne va câștiga timp, să scăpăm.



În Europa, urșii sunt strict protejați și, prin urmare, nu fac obiectul vânătorii de trofee. Cu toate acestea, unele țări europene cu un nivel stabil al populațiilor de 
urși au pus în aplicare unele scheme de extracție, pentru a preveni conflictele om-urs și, de asemenea, pagubele produse animalelor (numai atunci când nu 
există altă opțiune). Însă acest instrument de gestionare face obiectul unor dezbateri între conservaționiști și vânători sau chiar o parte a societății civile, care 
consideră că ursul reprezintă o amenințare pentru viața lor. Prin urmare, rămân câteva întrebări: pot prădătorii de top să-și reglementeze populația în mod 
natural, limitată de spațiul și resursele disponibile, sau oamenii ar trebui să intervină în mod activ prin extrageri pentru a limita numărul de urși? Pentru un 
răspuns la această întrebare ar trebui efectuate studii suplimentare în mod susținut.

Sporadic obervăm activități de braconaj, dar nu este definită o imagine clară a acestui fenomen. Motivele braconajului sunt foarte diverse, unii urși sunt uciși 
pentru carne, alții pentru trofee. În alte cazuri, ursul este perceput ca o amenințare pentru oameni sau pentru animale și este ucis în mod ilegal. Uneori, puii 
sunt ținuți ca animale de companie.

VÂNTĂTOAREA ȘI BRACONAJUL



Este clar acum că asigurarea conectivității pentru fauna 
sălbatică este o necesitate. Se pare că nu este suficientă doar 
crearea unor arii naturale protejate pentru ca animalele sălbatice 
să se dezvolte, deoarece infrastructurile create de om, cum ar fi 
drumurile, autostrăzile sau așezările, fragmentează habitatele în 
bucăți mai mici, izolate, împiedicând deplasarea animalelor între 
locurile lor de hrănire, împerechere sau dispersie. Carnivorele 
mari folosesc suprafețe uriașe de habitat, de până la sute de mii 
de kilometri pătrați. Prin urmare, trebuie să se pună în aplicare o 
metodologie de identificare a coridoarelor ecologice cu anumiți 
parametri funcționali clari care să descrie aceste coridoare la 
scară regională. Acesta a fost obiectivul principal al proiectului 
"Granițe deschise pentru fauna sălbatică din Carpați".

Conectivitatea are cel puțin două direcții: restaurarea și 
conservarea acesteia. Este evident că cea de-a doua este mai 
dezirabilă din punct de vedere al costurilor și al eficienței. Așadar, 
pentru a avea populații de animale sănătoase și rezistente, 
trebuie să ne gândim de fiecare dată cu un pas înainte - să 
prevenim în loc să reparăm. 

CONCLUZII



Ghidul a fost elaborat în cadrul proiectului „Granițe deschise pentru fauna 
sălbatică din Carpați”. Proiectul este implementat de WWF-România Filiala 
Maramureș în parteneriat cu Organizatia Rakhiv EcoTour din Ucraina, Parcul 
National Aggtelek din Ungaria și SOS BirdLife din Slovacia.

Proiectul „Granițe deschise pentru fauna sălbatică din Carpați” a început la 1 
octombrie 2019 și este finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră 
Ungaria-Slovacia-România-Ucraina ENI 2014-2020 pe o perioadă de 30 de luni. 
Costul total al proiectului este de 1 550 871,83 euro, din care 1 395 784,63 euro 
reprezintă contribuția Uniunii Europene.
Acest material a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. 
Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a WWF-România și nu 
reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Site-ul programului: www.huskroua-cbc.eu

SOS/ BirdLife
S L O V E N S K O

Cofinanțat de Uniunea Europeană


