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 Ursul brun este o specie umbrelă pentru stabilirea 
coridoarelor ecologice, deoarece are un areal vast pentru 
activități zilnice de căutare a hranei, împerechere și creșterea 
puilor. Dacă sunt asigurate condițiile de migrație și mișcare 
între zonele de răspândire esențiale pentru această specie 
pretențioasă, vor avea de câștigat deasemenea și alte specii. 
Rezultatele unui proiect WWF din Maramureș (2014) arată că 
arealul urșilor acoperă zone cuprinse între 42 km² și 212 km² cu 
valori excepționale de 2,117 km² în timpul mișcării exploratorii, 
care asigură dispersarea speciilor.

URSUS ARCTOS (URSUL BRUN)

CANIS LUPUS (LUPUL)

 Lupul are o capacitate mare de deplasare peste 

teritorii vaste în căutarea pradei. Întrucât lupul este o specie 

organizată social, deplasările se fac în haite (exceptând 

perioadele de creștere a puilor care au loc la începutul 

primăverii, când activitățile lor sunt concentrate în vecinătatea 

vizuinelor). O haită de lupi este de obicei capabilă să 

călătorească într-o zi peste 50 km în căutarea hranei, dar 

distanța poate fi mult mai mare atunci când hrana este puțină, 

ajungând până la 200 km pe zi. Mai mult decât atât, lupii solitari 

în căutarea de noi haite sau în timpul mișcării de dispersie pot 

parcurge distanțe de mii de km.

LYNX LYNX (RÂSUL EURASIATIC)

 Din toate carnivorele mari din pădurile europene, 

râsul prezintă cel mai ascuns comportament. Cu excepția 

anotimpului de reproducere, este un animal solitar, care 

locuiește în păduri dense și în locuri stâncoase, unde doarme și 

se odihnește în timpul zilei. Fiind o specie crepusculară, ea 

devine activă în zori și în amurg. Tehnica preferată de 

vânătoare este de a urmări prada și de a se năpusti asupra ei 

folosindu-se de acoperirea densă a habitatelor împădurite, dar 

vânătoarea de tip ambuscadă este și ea folosită ocazional. 

Râsul produce rareori pagube în rândul animalelor domestice, 

evitând orice contact cu omul, rămânând astfel felina tăcută a 

pădurii.
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Proiectul este implementat de WWF-România Filiala 
Maramureș în parteneriat cu Organizația RakhivEcoTour din 
Ucraina, Parcul Național Aggtelek din Ungaria și SOS BirdLife 
din Slovacia. 
 Proiectul „Graniţe deschise pentru viața sălbatică în 
Carpați” a început la 1 octombrie 2019 și este finanțat prin 
Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-Slovacia-
România-Ucraina ENI 2014-2020 , pentru 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 opiniile 
Uniunii Europene.
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Pierderea și fragmentarea habitatului dată de 
dezvoltarea infrastructurii urbane, rurale și de 
transport, care duce la o conectivitate ecologică 
limitată;

Perturbări umane: presiune din activitățile forestiere 
din zonele critice (de ex. adăpost pentru specii), 
activități de agrement off-road și presiune din partea 
persoanelor care colectează produse din flora 
spontană ; 

Lipsa unei abordări coordonate și a unor măsuri de 
conservare pentru protecția coridoarelor ecologice;
 
Cunoștinţe disponibile limitate și resurse umane 
insuficiente.

AMENINȚĂRI PENTRU CARNIVORELE MARI:

TERMENI:

Coridor ecologic - zonă funcțională de trecere între 
mai multe zone naturale pentru un grup de specii 
utilizată pentru mișcare, reproducere și refugiu.

Habitat - teritoriu locuit (de animale sau plante) 
împreună cu mediul.

Conservarea naturii - conservarea și utilizarea 
durabilă a resurselor naturale.

Dezvoltare durabilă - îmbunătățirea continuă a 
calității vieții oamenilor în armonie cu mediul 
înconjurător și cu grijă pentru resursele naturale.

URSUS ARCTOS (URSUL BRUN)

CANIS LUPUS (LUPUL)

LYNX LYNX (RÂSUL EURASIATIC)

 Întrucât carnivorele mari călătoresc frecvent peste 
granițele naționale în căutarea hranei și a partenerilor, este 
esențial să păstrăm conectivitatea ecologică dincolo de 
granițele administrative.
 Prin dezvoltarea unei cooperări transfrontaliere 
solide și a unor măsuri de gestionare integrată, vom 
contribui la: menținerea și îmbunătățirea funcționalității 
coridoarelor ecologice între habitate, precum și la întreținerea 
serviciilor ecosistemice în beneficiul comunităților locale și al 
societății în general.

 Colectarea armonizată a datelor din România, 
Ucraina, Slovacia și Ungaria va fi combinată cu activități de  
îmbunătățire a politicilor publice și acțiuni comune pentru 
conservarea biodiversități i. Proiectul va îmbunătăți 
conectivitatea ecologică în 4 țări și va susține managementul 
integrat al habitatului pentru lupi (Canis lupus), urși bruni (Ursus 
arctos) și râși eurasiatici (Lynx lynx) prin: 

crearea și implementarea unei metodologii armonizate 
pentru identificarea și desemnarea coridoarelor ecologice;
identificarea unei rețele de coridoare ecologice cheie de 
interes transfrontalier în zona țintă a proiectului;
dezvoltarea în comun a măsurilor pentru conservarea 
speciilor de carnivore mari și pentru dezvoltarea durabilă a 
comunităților;
creșterea funcționalității coridoarelor ecologice, prin 
îmbunătățirea calității zonelor de ecoton și a calității 
vegetației ierboase din enclavele forestiere;
îmbunătățirea capacității de gestionare și protejare a 
coridoarelor ecologice prin acțiuni de promovare și  
instruire;
creșterea nivelului de informare, educație și conștientizare 
cu privire la importanța protejării coridoarelor ecologice 
pentru carnivorele mari din Munții Carpați, precum și a 
măsurilor de prevenire a conflictelor dintre  om și fauna 
sălbatică.
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