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1.

Introducere

Cele patru specii de carnivore mari din Europa (ursul brun, lupul, râsul eurasiatic și glutonul)
sunt printre cele mai simbolice, dar și provocatoare grupe de specii în ceea ce privește
procesul de conservare și de gestionare la nivelul Uniunii Europene (UE). Platforma UE privind
coexistența între oameni și carnivorele mari 1 reprezintă un grup de șapte organizații2
reprezentative ale părților interesate, care au agreat să conlucreze cu scopul de a “promova
căi și mijloace de a minimiza și, pe cât posibil, de a identifica soluții pentru conflictele dintre
acțiunile umane și prezența speciilor de carnivore mari”. Platforma beneficiază de sprijinul
Comisiei Europene, materializat prin co-prezidarea întâlnirilor și furnizarea unui Secretariat.
În cadrul activităților care îi revin, Platforma organizează evenimente. Grupul central se
întrunește o dată pe an, cu ocazia întâlnirii plenare din luna iunie. Sunt de asemenea
organizate ateliere de lucru regionale, în cadrul cărora sunt abordate cele mai presante
probleme cu care se confuntă Statele Membre în legătură cu speciile de carnivore mari. Cel
de al patrulea atelier de lucru regional s-a derulat în perioada 8-9 iunie 2017, la București,
România. Prezentul Raport evidențiază prezentările susținute, activitățile de grup și discuțiile
organizate în cadrul atelierului de lucru.
1.1 Scopul atelierului de lucru
Atelierul de lucru a urmărit aducerea laolaltă a diferitelor părți interesate implicate în procesul
de gestionare a speciilor de carnivore mari din România și discutarea modalităților în care
aceste părți implicate pot comunica și conlucra mai bine, în vederea îmbunătățirii, în viitor, a
acestui proces de gestionare.
Atelierul de lucru a urmărit să aducă contribuții în sensul soluționării actualelor tensiuni care
se manifestă la nivelul anumitor părți interesate, dar și să îmbunătățească procesul de
colectare a datelor științifice fiabile, într-un mod participativ, pentru a pune bazele unui proces
decizional transparent și de calitate, ca fundament pentru gestionarea speciilor de carnivore
mari. Atelierul de lucru s-a organizat la un moment prielnic, având în vedere decizia luată în
luna octombrie 2016 de către Ministrul de atunci al Mediului, Apelor și Pădurilor, Dna. Cristiana
Pașca Palmer, respectiv aceea de a nu stabili cote de recoltă pentru ursul brun, lupul cenușiu,
râs și pisici sălbatice, decizie care a dat naștere unor vaste dezbateri în România.
1.2 Structura atelierului de lucru
Atelierul de lucru a fost organizat de membrii Platformei UE, WWF European Policy Office
(Biroul de Politici Europene al WWF), Federaţia Asociaţilor de Vânătoare şi
Conservarea Faunei Sălbatice din UE (FACE) și de membrii naționali ai acestora - Asociaţia
Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România (AGVPS) și WWF România, cu
Informații suplimentare cu privire la membrii Platformei și la acordul la care au aderat aceștia, se
găsesc pe pagina web:
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm
2
ELO – Organizația Europeană a Proprietarilor de Terenuri; Reprezentanții comuni ai crescătorilor de
reni din Finlanda și Suedia; FACE – Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservarea Faunei
Sălbatice din UE; CIC - Consiliul Internațional al Vânătorii și Conservării Vânatului; IUCN - Uniunea
Internațională pentru Conservarea Naturii, Biroul pentru Uniunea Europeană; WWF - Fondul Mondial
pentru Natură, Biroul pentru Politici Europene și Federația EUROPARC.
1
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sprijinul Secretariatului Platformei. Atelierul de lucru s-a derulat la Hotel Casa Capșa–
București.
Agenda completă a atelierului de lucru, care s-a derulat pe parcursul unei zile și jumătate, se
regăsește în Anexa 1. Evenimentul a cuprins o serie de prezentări și trei sesiuni de discuții în
grup, în cadrul cărora participanții au fost încurajați să lucreze împreună, pentru: 1. Înțelegerea
situației actuale din România; 2. Identificarea nevoilor și a principalelor obstacole de care
depinde îndeplinirea viziunii; 3. Abordarea și înțelegerea obiectivelor stabilite și identificarea
țintelor de tip SMART. Experții internaționali în monitorizare, care au fost prezenți în cadrul
atelierului de lucru, au abordat și teme privind avantajele și dezavantajele diferitelor tehnici de
monitorizare și au prezentat o perspectivă de ansamblu în acest sens. La finalul atelierului de
lucru, participanții au semnat o declarație în care erau descrise constatările asupra cărora au
căzut cu toții de acord.
Programul atelierului de lucru a inclus și activități sociale, precum o recepție festivă și o cină
găzduită de AGVPS, în prima seară, și o cină găzduită de WWF România în cea de a doua
seară. Pentru participanții care au rămas peste weekend, AGVPS a organizat și o excursie pe
Valea Doftanei, în Munții Carpați, pentru a vedea punctele de hrănire suplimentare, punctele
de observare și urmele care indică prezența urșilor.
1.3 Participarea la atelierul de lucru
La atelierul de lucru au participat 68 de persoane, care au reprezentat organizații de vânătoare,
ONG-uri în domeniul protecției mediului, interese în domeniul creșterii animalelor, Autorități de
Management, alături de reprezentanți ai membrilor Platformei, experți internaționali în
monitorizare, Copreședinții Platformei (Organizația Europeană a Proprietarilor de Terenuri și
Comisia Europeană) și ai Secretariatului Platformei. Lucrările atelierului de lucru au fost
conduse de Dl. Jurgen Tack (ELO), în calitate de reprezentant al Copreședinților Platformei și
a fost facilitat de Profesorul Alistair Bath, în calitate de expert în conflicte dintre oameni și fauna
sălbatică.
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2.

Prezentări susținute în cadrul atelierului de lucru

Acest capitol cuprinde o prezentare concisă a informațiilor prezentate participanților în cadrul
atelierului. Vorbitorii au fost selectați de organizatori, astfel încât să se asigure o perspectivă
echilibrată a diversității punctelor de vedere. Prezentările susținute sunt disponibile pe pagina
web a Platformei 3.
2.1 Cuvânt de bun venit și introducere în temă
Salutarea reprezentanților FACE, WWF și ai Platformei UE, Dr. Orieta Hulea – Fondul
Mondial pentru Natură - România (WWF România); Dr. Attila Kelemen - Federaţia
Asociaţilor de Vânătoare şi Conservarea Faunei Sălbatice din UE (FACE); Dl. Jurgen Tack,
Organizația Europeană a Proprietarilor de Terenuri (ELO), Copreședinte al Platformei UE.
Organizatorii au mulțumit Platformei UE și oaspeților internaționali pentru prezență. Deși
atelierul de lucru a pus accent pe situația din România, tematicile privind speciile de carnivore
mari au potențialul a afecta întreg teritoriul UE. În România se regăsește un procent
semnificativ din populația de specii de carnivore mari din UE, iar evoluția lucrurilor în România
prezintă relevanță la nivelul întregii UE. Așadar, este important ca diferitele grupuri de interes
să conlucreze și să se angajeze în activități realizate cu acele comunități locale care sunt
afectate în mod direct de carnivorele mari. Platforma UE asigură un model de colaborare care
prezintă potențialul de a fi replicat în România. Nu ne putem aștepta ca experții internaționali
participanți la atelierul de lucru să cunoască răspunsurile necesare pentru a soluționa
conflictele din România, însă, prin realizarea de comparații între exemplele disponibile la nivel
internațional și prin intermediul acțiunilor de facilitare realizate, ne putem aștepta ca, împreună,
să putem identifica soluțiile respective.
Platforma UE pentru Carnivorele Mari – schimburi de bune practici, Marco Cipriani,
Comisia Europeană (CE) (Copreședinte al Platformei UE)
Comisia Europeană a agreat de curând un nou Plan de Acțiune pentru natură, cetățeni și
economie4, pe care l-a prezentat părților interesate și autorităților din Statele Membre, cu
câteva zile înainte de organizarea atelierului prezentat în acest raport. Acordul exprimat față
de Planul de Acțiune mai sus menționat înseamnă că Directivele privind conservarea păsărilor
sălbatice și a habitatelor sunt considerate a fi adecvate scopului urmărit și că aceste Directive,
alături de Anexele aferente, nu vor suferi modificări pe termen mediu. Au fost totuși evidențiate
o serie de modalități de abordare în legătură cu problemele, lipsurile și provocările manifestate
în cadrul procesului de implementare. Conflictul dintre oameni și speciile de carnivore mari
este menționat în mod specific în cadrul celor 15 Acțiuni. Se propune ca tipul de inițiativă
promovat prin acest atelier de lucru să fie sprijinit atât la nivelul UE (prin intermediul Platformei
UE), dar și la nivel național și regional. Drept urmare, atelierul de lucru se încadrează perfect
în Planul de Acțiune mai sus menționat, iar Comisia este foarte recunoscătoare organizatorilor
pentru că au planificat această întrunire și au agreat să abordeze problemele actuale într-un
mod constructiv.
Dr. Jurgen Tack, ELO (Copreședintele Platformei UE)

3
4

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/events.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm
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Platforma UE privind coexistența între oameni și carnivorele mari a fost lansată în data de 10
iunie 2014, cu scopul de a asigura o structură pentru realizarea unui dialog constructiv, prin
intermediul căruia să se identifice soluții pentru conflictele dintre oameni și carnivorele mari.
Participanților li s-a solicitat să semneze un acord prin care și-au asumat principiile esențiale
ale angajamentului. A fost convenită o misiune comună, și anume: “Promovarea de căi și
mijloace de a minimiza și de a găsi, pe cât posibil, soluții pentru conflictele dintre activitățile
umane și prezența speciilor de carnivore mari, prin promovarea schimbului de expertiză și
printr-o colaborarea strânsă, deschisă, constructivă, guvernată de respect reciproc". De la
lansarea Platformei, membrii acesteia s-au întrunit anual, la Bruxelles, precum și cu ocazia a
3 ateliere de lucru regionale. De asemenea, s-au realizat mai multe lucrări de cercetare și
materiale de comunicare. Informații suplimentare în acest sens se găsesc pe pagina web a
Platformei 5.

2.2 Comparații la nivel internațional
Elaborarea și implementarea planurilor pentru gestionarea populației de carnivore mari
în Croația și Slovenia, inclusiv participarea vânătorilor la procesul de gestionare, Prof.
Djuro Huber, proiectul LIFE DINALP BEAR
A fost prezentată o descriere cu privire la proiectul LIFE DINALP, la abordarea aplicată pentru
monitorizarea urșilor în Slovenia și Croația, precum și cu privire la sistemul de alocare a cotelor
de recoltă în ambele țări. Prin proiect s-au pus bazele monitorizării genetice a efectivelor de
urși. Acest tip de monitorizare este mult mai eficient decât numărarea animalelor la punctele
de hrănire, cu condiția posibilității de urmărire a unei proporții semnificative, din punct de
vedere statistic, a populației. Vânătorii participă la proiect prin colectarea de probe de
excremente de urs și transmiterea acestora pentru analize. În cele două țări, peste 2.500 de
persoane (preponderent vânători) au participat la colectarea unui număr de peste 5.000 de
probe. Aceste acțiuni au permis stabilirea amprentei genetice (profilului genetic) al populației
de urși, permițând realizarea unei imagini de ansamblu asupra mărimii acestei populații. S-a
făcut o descriere a practicilor de vânătoare aplicate. În ambele țări, vânătoarea este permisă.
În Slovenia, populația este inclusă în cota de vânătoare în proporție de 20%, această proporție
fiind de 10-12% în cazul Croației. Aceasta înseamnă sub 20 de urși pe an. În general, părțile
interesate sunt mulțumite de modul în care este implementat sistemul. Există totuși o serie de
probleme; de exemplu, o mare parte dintre urșii împușcați sunt masculi (ceea ce duce la un
dezechilibru al raportului masculi/femele). Printre alte măsuri incluse în proiect se numără
pubelele anti-urs și măsurile de evitare a accidentelor în trafic, precum rampele de siguranță
și porțile unidirecționale dispre șosea.

Implicarea de succes a spărților interesate în procesul de monitorizare derulat în
Slovacia, Robin Rigg, Organizația pentru Fauna Sălbatică din Slovacia (Slovak Wildlife
Society)
În Slovacia, urșii beneficiază de protecție deplină, iar vânătoare este permisă numai pe cale
de excepție. Există un sezon de vânătoare pentru lupi. Nu se permite vânarea râșilor, populația
fiind redusă. Există diferențe semnificative între estimarea numărului de animale realizată de
ONG-urile care activează în domeniul naturii și estimarea realizată de vânători. De aceea, a
fost agreată o abordare bazată pe o metodă de prelevare a probelor, care se realizează cu
5

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm
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implicarea cetățenilor și vânătorilor, iar monitorizarea se realizează în parteneriat. Abordarea
de a lucra împreună cu vânătorii pentru realizarea operațiunilor de monitorizare, a dus la
stabilirea unor relații de lucru foarte bune, în special la nivel înalt (coordonatorii organizațiilor
de vânătoare și protecția naturii). Relația cu vânătorii individuali prezintă variații semnificative,
întrucât sistemul este sprijinit de anumiți vânători, fiind însă neacceptat de alții. Diferențe
considerabile se înregistrează și cu privire la opiniile privind diferitele specii de carnivore mari.
Tocmai de aceea este atât de importantă stabilirea unei abordări inclusive, în paralel cu
dezvoltarea de relații de colaborare cu o gamă largă de persoane implicate.

Metode utilizate în Grecia pentru monitorizarea carnivorelor mari, Dr. Yorgos Mertzanis,
Callisto
S-a prezentat o descriere a tehnicilor de monitorizare pentru fiecare dintre speciile de carnivore
mari (lup, urs, șacal auriu și râs) din Grecia. Procesul de monitorizare cuprinde aria de
răspândire a animalelor, nivelul și tendințele populației, pagubele (conflictele), habitatul și
legătura cu populația și urșii-problemă. Metodele aplicate sunt diferite, cuprinzând anchete
prin colectarea de probe în teren, camere de luat vederi activate de la distanță, stabilirea
amprentei genetice (profilului genetic), telemetrie, sesiuni de urlete și instrumente pentru
monitorizarea pagubelor. Interviurile cu părțile interesate de la nivel local reprezintă un
instrument principal de anchetă pentru colectarea de date suplimentare cu privire la paramerii
de monitorizare mai sus menționați, asigurând totodată posibilitatea ca grupurile specifice de
părți interesate (de exemplu crescători de animale, apicultori, farmieri, pădurari, vânători etc.)
să ia parte la procedura de colectare a datelor, pe baza unei abordări de tip participativ.
Procesul de monitorizare a fost facilitat în mare măsură prin intermediul unei serii de opt
proiecte VIAȚĂ-Natură (LIFE-Nature) derulate pe parcursul unei perioade de peste 20 de ani,
printre care se numără și proiectul LIFE "AMYBEAR", în derulare, denumit “Îmbunătățirea
condițiilor de coexistență între oameni și urși în orașele Amyndaio și Florina – partea de nordvest a Greciei” (2016-2020).

2.3 Prezentarea cadrului /contextului de lucru
Istoricul operațiunilor de relocare, conflictelor directe și implicațiilor manageriale, în
ultimii 20 ani în România, Dr. Jurj Ramon, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în
Silvicultură (INCDS) “Marin Drăcea”
Prezentarea s-a axat pe conflictele dintre oameni și urși, în mod special cu urșii-problemă din
vecinătatea orașelor. În fiecare an, în România sunt înregistrate o serie de incidente, soldate
cu consecințe fatale pentru urși, dar și cu rănirea oamenilor. Urșii coboară din ce în ce mai
frecvent în orașe. Această situație poate fi cauzată de creșterea efectivelor de urși, dar și de
pierderea și perturbarea habitatului acestora, de o gestionare defectuoasă a deșeurilor și de
faptul că oamenii hrănesc personal urșii. Urșii din orașe au acces la hrană suficientă și tind să
fete mai mulți pui (până la cinci pui). O parte dintre urși nu mai hibernează pe parcursul iernii,
întrucât au acces la hrană pe tot parcursul anului. Singura intervenție posibilă la momentul de
față este reprezentată de relocarea urșilor. Începând cu anul 2004, două echipe stabilite la
nivel național au relocat un număr de 105 urși. Procesul aplicat depinde de situația întâlnită,
respectiv dacă urșii sunt singuri sau însoțiți de pui și de vârsta puilor. Deseori, relocările nu
repurtează succes (rata de succes este estimată la 20-30%). Pentru anumite cazuri,
gestionarea vânătorii ar trebui să fie permisă în paralel cu operațiunile de relocare.
8

Conflicte între oameni și urși, în județul Harghita, Csaba Borboly, Președintele Consiliului
Județean Harghita
În județul Harghita, numărul de conflicte om-urs este în creștere, aceeași evoluție fiind urmată
și în cazul atacurilor urșilor asupra oamenilor. Interdicția vânătorii urșilor generează
accentuarea conflictelor. Această situație este cauzată de o serie de motive – creșterea
numărului de urși, lipsa surselor suplimentare de hrană începând cu aplicarea interdicției
vânătorii, ceea ce a făcut ca urșii să părăsească pădurile pentru a intra în orașe, la care se
adaugă lipsa de venituri în rândul vânătorilor datorită interdicției mai sus menționate - ceea ce
înseamnă că vânătorii nu pot aplica anumite măsuri, precum asigurarea hranei suplimentare
pentru urși. De asemenea, perturbarea habitatelor, cauzată de culegătorii de fructe sălbatice
și de turiștii care intră în păduri, face ca urșii să prefere orașele. Alte țări din UE au identificat
soluții în acest sens prin intermediul cadrului legislativ, însă România nu valorifică toate
posibilitățile oferite prin derogări. Nu dau rezultate nici schemele de compensare și măsurile
de prevenire a conflictelor. Acordarea de compensații, cu excepția celor pentru crescătorii de
animale, lipsește cu desăvârșire.
2.4 Acțiuni de comunicare – Aspecte locale în legătură cu gestionarea carnivorelor mari
Coexistența între oameni și speciile de carnivore mari în Romania (inclusiv percepția
comunităților rurale cu privire la speciile de carnivore mari), Mihai Pop, Asociația pentru
Conservarea Diversității Biologice (ACBD)
Chiar dacă dezbaterea de anul trecut, pe marginea cotelor de vânătoare, a adus disputa în
prim plan, conflictele și nevoia de discuții între diferitele grupuri de interes trenează de ani de
zile. Numărul de urși reprezintă într-adevăr una dintre probleme, însă și mai importante sunt
tendințele cu privire la populația de urși. La momentul de față există parteneriate bune, însă
se manifestă o tendință de a trece de partea pozițiilor extreme. Una dintre problemele vitale
este reprezentată de schimbările birocratice corelate cu gestionarea resurselor și de lipsa
implicării părților interesate în derularea procesului. Au intervenit multe schimbări de tip
instituțional, care însă nu au ajutat de loc în soluționarea problemelor. Este extrem de necesară
atât asigurarea transparenței, dar și furnizarea datelor către toate părțile interesate. Proiectele
LIFE acordă sprijin exact în acest sens (de ex. LIFE URSUS). Măsurile de prevenire pot genera
rezultate bune – de exemplu, gardurile electrice pot avea o eficiență de 90% atunci când sunt
utilizate în mod corect. În general, opinia publică este în favoarea conservării populației de
urși. Observarea urșilor reprezintă o sursă bună de venituri din turism. Sunt necesare derogări
prin care să se permită vânătoarea de urși în anumite situații, însă aceste derogări ar trebui să
fie aplicate ca excepție sau ca regulă?
Aspecte locale cu privire la coexistența între oameni și speciile de carnivore mari în
zone cu densitate mare a populației, Dr. Jozsef Benke, Asociația Proprietarilor de Terenuri
din Zona Zetea, CIC România, Asociația de Vânătoare Zetelaka És Társai
Actualul mod de gestionare a efectivelor de urși reflectă lipsa considerației pentru viața
oamenilor. Se înregistrează probleme din ce în ce mai mari din cauza oamenilor care sunt
mutilați sau uciși de urși. Natura 2000 ar trebui să acorde sprjin în sensul monitorizării situației,
însă nu ar trebui să interzică vânătoarea de urși. Vânătorii colectează un volum mare de
informații cu privire la urși prin intermediul camerelor de vederi acționate de la distanță, iar
aceste informații sunt de bună calitate. Abordarea aplicată pentru gestionarea vânatului
(hrănirea suplimentară a porcilor mistreți, cu porumb) asigură și hrănirea urșilor și sprijină
menținerea acestora în arealul forestier. În lipsa acestei abordări, conflictul ar fi mai mare. În
plus, urșii beneficiază de vânatul cu care sunt hrăniți. Raportarea pagubelor cauzate de urși
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este subdimensionată, întrucât nu există nicio compensare în acest sens/compensarea este
prea birocratică. În prezent, grupul de lucru pentru specii de carnivore mari nu reprezintă în
mod suficient opiniile tuturor părților interesate. Această stare de fapt trebuie să se schimbe,
pentru că numai prin această schimbare se pot lua decizii prin intermediul cărora să se reducă
atât conflictele, cât și nivelul pagubelor.
2.5 Măsuri de gestionare și conservare în România
Gestionarea populației de urs brun în România, Dr. Attila Kelemen, FACE
Federația FACE are o contribuție vitală, la Bruxelles, în creșterea vizibilității aspectelor ce țin
de vânătoarea de urși și pagubele cauzate de urși. Aceste aspecte au fost evidențiate pentru
prima dată pe Platforma UE la sfârșitul anului trecut. Aspectele menționate sunt importante și
pentru alte țări din UE; deși multe dintre acestea au o populație foarte redusă de urși sau chiar
nu mai au deloc urși, sunt totuși apărătoare fervente ale urșilor. În România nu există un
consens cu privire la numărul de urși, însă dacă acceptăm un număr mediu de 7.000, acest
număr este prea mare. Urșii își pierd frica față de om, această situație fiind cauzată, în parte,
de hrana suplimentară asigurată acestora. Se pot trage o serie de învățăminte din situația
României. Dispunem deja de oportunități de acțiune în conformitate cu actuala legislație,
deoarece Directivele UE permit acțiuni flexibile. Vânătorii ar dori să conlucreze cu Platforma
UE cu scopul de a identifica soluții. Aceștia se mândresc cu urșii lor și cu numărul mare al
acestora. Au însă nevoie de o oarecare flexibilitate în procesul de gestionare.
Efectele generate de protecția strictă a lupilor în România, Mugurel Drăgănescu, AGVPS
din România
Este important ca toate grupurile de interese să conlucreze. Nu trebuie să uităm, niciunul dintre
noi, că, mai presus de toate, suntem români și că trebuie să găsim o soluție comună. În anii
1950, s-au depus eforturi semnificative pentru exterminarea lupilor. În anii ‘90, populația de
lupi a fost menținută la un nivel constant. Datorită introducerii unui nivel sporit de protecție,
populația de lupi a crescut până la aproximativ 4.000, în ciuda unei anumite scăderi în 2005.
La momentul de față, lupii sunt protejați în mod excesiv, fără ca acest lucru să aibă un
fundament pragmatic. Fără îndoială este necesară conservarea lupilor, însă acest lucru trebuie
realizat în echilibru cu alte specii, inclusiv cu prada acestora. Dacă nu procedăm astfel, în
curând va fi nevoie să protejăm căprioarele. Un regim exagerat de protecție are potențialul de
a genera pagube similare cu cele cauzate de vânătoarea excesivă. Se impune ca toate
grupurile interesate să se așeze la masa discuțiilor și să dezbată acest aspect.

Proiecte de conservare a speciilor de carnivore mari derulate în România, CristianRemus Papp, WWF România
Aspectele socio-economice sunt importante, însă, atunci când vorbim de gestionarea speciilor
de carnivore mari, nu trebuie să pierdem din vedere efectele de ordin ecologic. Printre
proiectele implementate de ONG-urile din domeniul conservării care urmăresc gestionarea
speciilor de carnivore mari (din numărul mare de astfel de proiecte) se numără: ”Graniţe
deschise pentru urşi în Carpaţii României şi Ucrainei”, proiect care se axează pe stabilirea de
coridoare și furnizarea de instrumente pentru a fi utilizate, de exemplu, în gestionarea
pădurilor. Proiectul “Zona de sud-vest a Carpaților” acordă sprijin pentru identificarea zonelor
sălbatice și a coridoarelor ecologice critice, utilizând speciile de carnivore mari ca și specieindicator. Proiectul “Conservarea speciilor de carnivore mari” urmărește reducerea mortalității
generată de om, inclusiv atenuarea conflictului între om și carnivorele mari și înființarea unui
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centru de reabilitare pentru urșii răniți. Prin intermediul a două proiecte LIFE derulate în județul
Vrancea, respectiv “Conservarea in situ carnivorelor mari” și “Îmbunătățirea sistemului de
protecție a carnivorelor mari”, s-au furnizat rezultate utile în contextul procesului de
monitorizare. Proiectul “Conservare și cercetare privind ursul brun într-o zonă model din
România” acordă sprijin pentru sporirea gradului de acceptare a ursului brun, pentru
colectarea datelor și conservarea habitatelor. Studiul pilot “Populația de urs brun, căprioară și
lup în Valea Superioară a Dâmboviței” acordă sprijin pentru estimarea populației și
îmbunătățirea metodelor de analiză genetică. Proiectul “LIFE Connect Carpathians (LIFE –
Conectarea Munților Carpați)” vizează conservarea și îmbunătățirea habitatului din zonă,
promovarea conectivității pentru populațiile izolate de lup și soluționarea aspectelor
conflictuale. Aceste proiecte aduc contribuții valoroase la procesul de colectare a datelor și de
aplanare a conflictelor.
Crescătorii de ovine și de câini de pază și perspectiva proprietarilor, Vasile Iclenzan,
Carpatin Club Romania
Câinii de pază ai crescătorilor de animale joacă un rol important în protejarea acestor animale
și în reducerea conflictelor cauzate de carnivorele mari. Românii sunt un neam de păstori, cu
o tradiție îndelungată în creșterea animalelor. Câinii sunt esențiali, iar numărul acestora
depinde de zonă și de tipul animalelor de pradă. Câinii necesari pentru protecție sunt diferiți
de cei necesari pentru paza ovinelor. În primul rând, câinii trebuie să fie capabili să cutreiere
zona pentru a împiedica ajungerea carnivorelor la animalele din stână. Se impune în
consecință o creștere și o îngrijire adecvată a acestora.

2.6 Perspective asupra procesului de monitorizare în România

Metode de monitorizare a speciilor de carnivore mari din România, Nicolae Manta,
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
Guvernul României realizează operațiuni de monitorizare în vederea evaluării populației de
animale, conform cerințelor stipulate in Directivele UE privind natura, dar și în vederea facilitării
deciziilor privind gestionarea vânătorii. Monitorizarea se realizează pe baza unui program
anual, prin intermediul căruia sunt colectate date din toate județele. Procesul și metodele
utilizate în acest sens sunt caracterizate de o transparență deplină. La derularea procesului
participă diferite părți interesate, în special administratorii fondurilor de vânătoare și agențiile
de mediu. O întâlnire obișnuită între părțile interesate permite organizarea de discuții libere pe
marginea procedurilor. Metodele de monitorizare a speciilor individuale au fost descrise în
cadrul atelierului de lucru. În ceea ce privește urșii, procesul de monitorizare cuprinde urmele
care indică prezența animalelor, dispozitivele de urmărire, unitățile de reproducere și masculii
prezenți la punctele de hrănire. În ceea ce privește lupii, monitorizarea se realizează pe baza
urmelor din zăpadă sau de pe sol. Pentru râs, se folosesc urmele din zăpadă sau dispozitivele
de urmărire. Ministerul a anunțat organizarea unei întâlniri în data de 14 iunie, la care sunt
invitate toate părțile interesate.
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Perspective privind monitorizarea și gestionarea speciilor de carnivore mari din
România, Dr. Leonardo Bereczky, Asociația pentru Conservarea Valorilor Naturii (ACNV)
Este necesară punerea pe tapet și dezbaterea unei serii de întrebări. Există ipoteza că există
un număr prea mare de urși și lupi, că aceste animale necesită hrănire suplimentară și
cauzează prea multe pagube. Este însă sistemul de referință stabilit în mod adecvat? Un
număr prea mare de animale comparativ cu ce? Capacitatea habitatului? Conflictul cauzat?
Nivelul de acceptare? Nivelul populației nu este clar. Există diferențe între rezultatele obținute
prin utilizarea metodelor tradiționale și cele obținute prin monitorizarea genetică (2.000 față de
800). Tendința urmată de populație este mult mai importantă decât o cifră exactă. Există o
ipoteză conform căreia dacă sunt văzuți urși într-o zonă nouă, atunci populația de urși este în
creștere. Este însă posibil ca deplasarea urșilor către alte zone să fie cauzată de alți factori.
De exemplu, de subvențiile acordate crescătorilor de animale, care își sporesc efectivele de
animale, generând astfel o presiune sporită asupra pășunii. La sporirea acestei presiuni
contribuie și creșterea nivelului de perturbare a habitatului, inclusiv prin recoltarea excesivă,
în scop comercial, a fructelor pădurii și prin practici de turism (utilizarea de ATV-uri și hrănirea
personală a urșilor). Se impune implementarea unui sistem de monitorizare care să includă
analiza genetică și să asigure aplicarea mai strictă a regulamentelor existente, de ex. amenzi
pentru persoanele care hrănesc urșii. Vânătoarea nu este o soluție pentru urșii-problemă. Cu
toate acestea, vânătoarea pe bază de cote nu este incompatibilă cu acțiunile de conservare a
urșilor, atâta timp cât se aplică un proces de monitorizare în conformitate cu standardele
științifice și un plan de gestionare pe termen lung.
Contribuția vânătorilor la procesul de gestionare și de monitorizare a carnivorelor mari
din România, Prof. Ovidiu Ionescu, Universitatea Transilvania din Brașov
O mare parte dintre conservaționiști admit că vânătoarea este unul dintre mijloacele importante
prin care se sprijnă conservarea și care contribuie la obținerea de venituri, așa cum se
stipulează, de exemplu, în “declarația IUCN privind utilizarea durabilă a resurselor biologice
sălbatice”. Prin vânătoare se asigură atât de necesarul venit în zonele rurale, cu condiția
gestionării durabile a resurselor și respectării acordurilor internaționale. Obiectivul avut în
vedere prin gestionarea carnivorelor mari constă în atingerea și menținerea unei stări de
conservare favorabile. Există o serie de opinii divergente cu privire la metodele de
monitorizare, însă cel mai important este să urmărim tendința și nu doar cifrele. Dacă
vânătoarea nu este utilizată cu scopul reglementării populației de carnivore mari, atunci se va
manifesta un risc sporit de braconaj, așa cum s-a întâmplat după căderea comunismului. Este
necesară aplicarea unei gestionări adaptabile pentru reducerea conflictelor, pe baza celor mai
bune cunoștințe disponibile. Nu putem aștepta la nesfârșit date mai bune. La procesul de
colectare a datelor necesare pentru monitorizare participa 6.000 de vânători. Numărul
celorlalte grupuri ale părților interesate, care participă la acest proces, este mult mai mic. Cu
toate acestea, în prezent, vânătorii pierd veniturile din vânătoarea urșilor. Este necesar un
proces mai echitabil de participare, precum și o recunoaștere a rolului important pe care îl
joacă vânătorii. Soluții sugerate: vânarea carnivorelor – control cu mijloace letale – limitarea
numărului de animale; zonarea – limitarea distribuției speciilor de carnivore mari pentru
evitarea conflictului; schimbarea categoriei de folosința a terenurilor / practicilor agricole;
procese – participarea opiniei publice, cu scopul creșterii gradului de conștientizare.
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3. Obiectivele procesului de monitorizare
Monitorizarea speciilor de carnivore mari a reprezentat una dintre tematicile principale ale
atelierului de lucru, precum și un aspect care a revenit în mod repetat atât în procesul de
pregătire a atelierului de lucru, cât și pe parcursul derulării evenimentului în sine.
Această tematică a fost identificată ca fiind prioritară și în cadrul tuturor atelierelor de lucru
anterioare organizate în cadrul Platformei. Cu ocazia celui de al doilea atelier de lucru regional
organizat în cadrul Platformei UE, la Rovaniemi, în Finlanda (în luna octombrie 2015), FACE
și LCIE au convenit să elaboreze un ghid comun cu privire la modul în care părțile interesate
se pot implica, într-o manieră optimă, în procesul de monitorizare. Această idee a fost
dezvoltată de John Linnell (NINA (Institutul Norvegian pentru Conservarea Naturii/ LCIE
(Inițiativa Europeană pentru Carnivorele Mari)) în cadrul atelierului de lucru regional organizat
de Platforma UE în Berlin (în luna aprilie 2016). În consecință, sesiunea de lucru a început cu
o prezentare susținută de FACE și LCIE, pe marginea evoluției ideii mai sus menționate.
Realizarea ghidului pentru implicarea părților interesate în procesul de monitorizare –
Introducere, Dr. David Scallan, FACE, Dr. Yorgos Mertzanis, LCIE / Callisto
Opiniile divergente cu privire la numărul carnivorelor mari prezente într-o anumită locație,
reprezintă o situație larg răspândită. De aceea, este necesar ca în rândul părților interesate să
se ajungă la un consens în legătură cu metodologiile și protocoalele de monitorizare. Totodată,
monitorizarea este necesară pentru colectarea de date științifice robuste și pentru realizarea
de comparații între tendințe, pentru îndeplinirea angajamentelor legale și pentru adaptarea
procesului de gestionare la condițiile în continuă schimbare. În funcție de contextul și scopul
procesului de monitorizare sunt necesare diferite structuri. De exemplu, aspectele care trebuie
avute în vedere, cuprind distribuția/răspândirea, tendința populației, mărimea populației,
condiția habitatului, starea de sănătate și conflictele, inclusiv pagubele. Nu se poate utiliza
aceeași abordare pentru toate speciile prezente în toate locațiile. Monitorizarea trebuie să fie
robustă, practică și credibilă; trebuie să se realizeze în condițiile implicării acelor părți
interesate care sunt instruite în mod adecvat și trebuie să fie transparentă; canalele de
comunicare și de feedback trebuie să fie bune, iar metodologia trebuie să fie fundamentată
științific și agreată cu toate părțile interesate. Printre mijloacele de monitorizare se numără
colectarea carcaselor, realizarea de analize ADN pe baza probelor de excremente și blană,
observații, telemetrie, participarea la sesiuni de urlete, monitorizarea pagubelor și
administrarea de chestionare / interviuri. S-au prezentat o serie de exemple de implicare a
părților interesate în procesul de monitorizare, din partea de nord a Europei (Finlanda și
Suedia) și din partea de sud a Europei (Italia, Slovenia și Croația, Grecia). A fost realizată o
listă de propuneri cu privire la pașii următori necesari pentru elaborarea ghidului.
Sesiune de discuții în grup, pe tema procesului de monitorizare
Cu scopul de a oferi feedback asupra metodelor care ar putea fi adecvate situației din
România, experții internaționali în monitorizare participanți la atelierul de lucru au format un
grup separat de discuții, în cadrul căruia s-au dezbătut avantajele și dezavantajele metodelor
de monitorizare stabilite.
Experții au evidențiat că, în majoritatea cazurilor, este necesară utilizarea unei varietăți de
metode cu scopul de a maximiza aspectele pozitive și de a reduce aspectele negative aferente
fiecărei metode, atunci când aceasta ar fi utilizată în mod individual.
13

Constatările sunt prezentate în mod succint în tabelul de mai jos. Constatările care prezintă
cea mai mare relevanță din punctul de vedere al implicării părților interesate sunt evidențiate
în litere îngroșate. Concluzia este că implicarea părților interesate este importantă pentru
aproape toate tehnicile de monitorizare.
Tabelul 1. Tehnici de monitorizare– avantaje și dezavantaje
Metoda

Avantaje

Dezavantaje

Teste ADN

Credibilă, asigură estimarea fiabilă a
populației

Costisitoare

Poate fi utilizată pentru calibrarea
metodelor mai puțin costisitoare
Nu ne poate “păcăli”
Bun raport calitate-preț – sunt produse,
simultan, rezultate suplimentare (de ex.
paternitatea(descendența))
Presupune implicarea “oamenilor de
știință amatori” și a părților
interesate
Observarea
Femelelor urs cu
pui fătați în anul
respectiv
(FWCOY),
la
punctele
de
hrănire sau în
alte locații

Camere de luat
vederi acționate
de la distanță

Presupune
specifice

echipamente

și

dotări

Este necesară recoltarea unui număr
mare de probe
În mod normal, metoda nu este
adecvată pentru râși
Presupune un volum considerabil de
muncă – este necesară contribuția
unui număr mare de persoane

Costuri mici (aproximativ 10%)

Se poate folosi doar pentru urși

Rezultatele pot fi asemănătoare celor
obținute prin metoda ADN

Există
potențialul
contabilizări

Pentru monitorizare se pot utiliza
camere de luat vederi acționate de la
distanță

Poate duce la subestimări, întrucât
nu sunt văzute toate animalele

Atractivă pentru participanți
Poate evidenția tendințele

unei

duble

Poate fi dificilă diferențierea între
exemplare
Poate
duce
habitatului

la

perturbarea

Foarte atractivă pentru
interesate și publicul larg

părțile

Pierderea / furtul echipamentelor

a

tuturor

Presupune un volum considerabil de
muncă

Monitorizarea
speciilor
Distribuția
prezenței

pe

continuă
hartă,

detectarea

Estimare
(statistică)
robustă
a
populației numai dacă pot fi distinse
exemplarele (de ex. râs)

Monitorizarea
eficienței
măsurilor
preventive (de ex. garduri electrice)
Identificarea
urmelor

Costuri reduse

Necesită substrat (în special zăpadă)

Se merge pe urme pentru a găsi probe
ADN, pradă, etc.

Mai puțin utilă pentru urși

Lup și râs
Implicarea părților interesate,
“oamenilor de știință amatori”
Atractivă pentru voluntari
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a

Consumatoare de timp
Identificare greșită (lup sau câine?) –
utilizarea de fotografii, aplicații
mobile pentru confirmare

Date statistice
cu privire la
mortalitate

Acoperă toate speciile

Necesită cooperare

Toate cauzele de deces

Poate fi compromisă din cauze umane

Date și proble multiple (ID, ADN,
patologie)

Poate
fi
sub-raportată
(rata
potențială de deces dedusă din cotă,
braconajul nu este raportat)

Identificarea problemelor
(cauzele mortalității)

speciilor

Material accesibil
Telemetrie

Pagube/
Compensare

Informații foarte precise, detaliate și
robuste

Bunăstarea animalelor (imobilizarea
capturilor, purtarea unui guler)

Asigură răspunsuri la multe întrebări
(aria
de
deplasare,
mortalitate,
utilizarea habitatului, conectivitate,
fluxul genetic)

Necesită
speciale

Adecvată
pentru
acțiuni
de
comunicare
(caracter
vizual
accentuat)

Costisitoare (însă bun raport calitatepreț)

Cartografierea
conflictelor

și

cuantificarea

abilități

și

echipamente

Dificil de prins lupii

De obicei eșantion de mici dimensiuni
Poate fi sub-raportată
Calitatea datelor este variabilă

Diferite tehnici de implicare a părților
interesate
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Nu este întotdeauna facilă obținerea de
date fiabile pentru toate speciile.

4. Activități realizate în cadrul grupului
Una dintre componentele importante ale programului atelierului de lucru a fost reprezentată
de cele trei sesiuni de discuții în grup moderate de Dl. Alistair Bath, Profesor la Universitatea
Memorial din Newfoundland (MUN). Profesorul Bath este un facilitator cu expertiză în conflictul
cu fauna sălbatică, cu experiență în gestionarea de procese similare în multe alte țări, inclusiv
în Croația și Bulgaria. Dl. Alistair a lucrat împreună cu participanții pentru 1. Înțelegerea
situației actuale; 2. Identificarea obiectivelor și a obstacolelor de care depinde îndeplinirea
acestora; și 3. Stabilirea țintelor SMART pentru îndeplinirea obiectivelor. Fotografiile
constatărilor originale ale grupului de lucru se regăsesc pe pagina web a Platformei6. O
descriere completă a activităților realizate de participanți se găsește în documentul cu
materiale suplimentare.
4.1 Sesiunea 1: Înțelegerea situației actuale din România
Înțelegerea și abordarea aspectelor cheie
Participanților li s-a solicitat să evidențieze dacă, prin furnizarea răspunsului la întrebarea de
mai jos,
În procesul de înțelegere și abordare a aspectelor-cheie privind gestionarea carnivorelor
mari din România, considerați că...?
au simțit că:
au de pierdut (--), pierd teren (-), câștigă teren (+) sau au de câștigat (++).
Participanților li s-a dat un cartonaș autocolant de culoare roșie și li s-a solicitat să îl
poziționeze în dreptul unuia dintre răspunsurile de mai sus. Rezultatele obținute au evidențiat
că majoritatea respondenților au considerat că pierd teren (28 au considerat că pierd în
general, comparativ cu 8 respondenți, care au considerat că, într-o anumită măsură, câștigă
teren).
Categoria

Număr de puncte

au de pierdut

9

pierd teren

19

câștigă teren

8

au de câștigat

0

Care sunt aspectele negative și pozitive ce caracterizează actualul sistem de
gestionare?
Participanții au fost împărțiți în 16 grupuri mici, formate fiecare din 3-4 persoane. După ce au
identificat până la cinci aspecte pozitive și negative ale actualului proces de gestionare, le-au
notat pe cartonașe. După aceea, facilitatorul a lipit cartonașele pe file de flipchart și a realizat
6

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/events.htm
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o grupare a acestora, pe tematici similare. Ulterior, acestea au fost utilizate pentru stabilirea
unei list de acțiuni care urmează a fi prioritizate. Aspectele identificate au fost grupate astfel:














Aspecte referitoare la politica în domeniu – responsabilități, mod de conducere,
schimbări în structura de guvernanță
Atitudini și comportament – grupuri de interes puternic divizate, discrepanță între
mediul urban și cel rural,
Procesul de dezbatere a aspectelor privitoare la carnivorele mari – exemplul Platformei
UE și potențialul de îmbunătățire a procesului la nivel național
Măsuri de prevenire pentru reducerea pagubelor – stimulente și finanțare
Nivelul la care se realizează gestionarea pagubelor – nivel național versus nivel local
Metodologii de monitorizare – disponibilitate, transparență, implicare
Capacitatea asigurării de personal calificat pentru colectarea datelor – instruire,
resurse
Resurse financiare pentru procesul de monitorizare și de gestionare - prioritizare
Sistemul de compensare a pagubelor – disponibil pentru diferite tipuri de pagube,
birocrație
Motivații economice pentru soluționarea problemei – pentru vânători și pentru ONG-uri
Urșii-problemă – cum abordăm această problematică
Aplicarea cadrului legal – pentru o varietate de interese, inclusiv necesitatea de
reducere a gradului de perturbare
Resurse pentru zonele rurale – importanța activităților, de exempul cele de vânătoare

Multe dintre grupuri au identificat aspecte similare, ceea ce arată că se manifestă o înțelegere
comună asupra problemei. Lista completă a aspectelor identificate este inclusă în documentul
cu materiale suplimentare.

4.2 Sesiunea 2: Înțelegerea dezideratelor noastre (viziunea noastră) și a principalelor
obstacole de care depinde îndeplinirea acestei viziuniie
Participanții în cadrul atelierului de lucru au fost întrebați dacă, pe baza discuțiilor purtate până
în prezent și pe baza Acordul cu privire la Platforma UE pentru Speciile de Carnivore Mari 7,
sunt de acord cu viziunea de mai jos.




Gestionarea carnivorelor mari ar trebui să fie realizată pe baza unui fundament robust
de natură științifică, prin utilizarea celor mai bune și fiabile date disponibile.
Îmbunățățirea coexistenței între oameni și carnivorele mari, în special în cazul
oamenilor din zonele rurale, care trăiesc cel mai aproape de animale
Promovarea modalităţilor şi mijloacelor de minimizare şi, ori de câte ori este posibil,
identificare de soluţii pentru conflictele dintre activităţile umane şi prezenţa speciilor de
carnivore mari, prin realizarea unor schimburi de cunoştinţe şi prin cooperare într-o
manieră flexibilă, constructivă şi de respect reciproc.

Participanții au fost de acord cu această viziune.
Participanții au fost apoi rugați să răspundă la întrebarea: Care sunt cele mai mari obstacole
în îndeplinirea viziunii? Având în vedere că s-a lucrat în 16 grupuri diferite, fiecare dintre
acestea au prezentat un număr de până la 5 obstacole care stau în calea îndeplinirii misiunii.
7

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/EN_Agreement.pdf
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Acestea au fost grupate, de manieră generală, în acțiuni sau resurse care lipsesc, și de care
ar fi nevoie pentru a sprijini:
Procesul de colaborare/conlucrare
Obstacolele constau în lipsa anumitor elemente, precum: obiective comune la nivelul diferitelor
grupuri de interes; considerație cuvenită acordată aspectelor de ordin cultural / istoric și
valorilor aferente; modalitatea de soluționare a conflictelor; un cadru de lucru comun; motivații
pentru soluționarea conflictelor și mijloace de abordare a frustrării manifestate la nivelul părților
interesate.
Procesul de monitorizare
Obstacolele constau în lipsa anumitor elemente, precum: o metodologie agreată, credibilă,
recunoscută la nivel internațional; implicarea și/sau participarea deplină a tuturor părților
interesate; promovarea unei metodologii agreate și a unei înțelegeri comune privind procesul
de monitorizare.
Compensarea și prevenirea pagubelor cauzate de carnivorele mari
Obstacolele constau în lipsa anumitor elemente, precum: un sistem simplu de compensare,
care să vizeze toate categoriile de pagube; resurse umane, financiare și instruire cu privire la
măsurile de prevenire; mijloace de gestionare a hrănirii suplimentare excesive și modalități de
soluționare a incidentelor cauzate de urșii problemă.
Aspecte politice legate de speciile de carnivore mari
Obstacolele constau în lipsa anumitor elemente, precum: modalități de înlăturare a cazurilor
de corupție, când politicienii sunt implicați în mod prea direct în aspecte controversate;
înțelegerea valorii abordărilor de jos în sus.

4.3 Sesiunea 3: Prioritizarea acțiunilor necesare
Prin intermediul primelor două exerciții realizate în grup s-a colectat un număr mare de
obiective. Dintre acestea, facilitatorul a identificat o serie de 12 acțiuni pentru care era nevoie
de o analiză suplimentară. Aceste acțiuni au fost notate pe tablă. Apoi, fiecare participant a
primit un cartonaș autocolant roșu și un cartonaș autocolant albastru și i s-a solicitat să plaseze
aceste cartonașe în dreptul aspectelor relevante, conform descrierii de mai jos:
Cartonașe autocolane de culoare roșie: Care este cel mai dificil obstacol, respectiv cel mai
important obiectiv care trebuie să fie înțeles și abordat?
Cartonașe autocolante de culoare albastră: Care este cel mai dificil obstacol asupra căruia
puteți interveni, respectiv cel mai important obiectiv asupra căruia puteți avea un impact?
Acțiunile care au acumulat cel mai mare număr de cartonașe de culoare roșie și albastră
(acțiuni importante și care puteau fi abordate) au fost apoi selectate și analizate în continuare
în cadrul sesiunii 4.
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4.4 Sesiunea 4: Stabilirea țintelor SMART pentru acțiunile considerate a reprezenta o
prioritate de prim rang
Țintele SMART
Participanții au fost rugați să menționeze care sunt acțiunile prioritare identificate asupra
cărora doresc să continue analiza. Participanții s-au împărțit pe grupuri în funcție de interesul
față de respectivele acțiuni. Apoi li s-a solicitat să identifice ținte SMART (specifice, măsurabile,
posibil de atins, și încadrate realist în timp), cu scopul de a soluționa respectivul aspect
problematic.
Pentru fiecare dintre aspectele problematice, participanților li s-a solicitat să completeze o
serie de cartonașe, astfel încât să răspundă la următoarele întrebări:





De ce avem nevoie de această acțiune?
Cum arată această acțiune?
Activități SMART care să ducă la îndeplinirea obiectivului urmărit
Care sunt primii pași necesari pentru realizarea activității

Un sumar al constatărilor grupurilor este prezentat în cele ce urmează. Pentru detalii complete,
consultați informațiile suplimentare.
Crearea unui proces inclusiv și transparent pentru soluționarea efectivă a problemelor
privind carnivorele mari
Un astfel de proces este considerat a fi esențial pentru soluționarea efectivă a aspectelor
problematice manifestate la nivel local. Focus grupurile de dimensiuni mai mici se pot ocupa
de soluționarea unor probleme specifice. Astfel de grupuri de lucru trebuie să dea dovadă de
transparență cu privire la procesele de lucru și la componența proprie și trebuie să se poată
adapta la condițiile în continuă schimbare. Pentru a ne asigura că grupul se axează pe acțiunile
pentru care a fost creat, este necesară stabilirea de indicatori și de termene de realizare a
acțiunilor. Este de asemenea necesară stabilirea de reguli și protocoale pentru a defini
angajamentul participanților. Este vital ca, de la bun început, să se asigure o înțelegere clară
cu privire la resursele necesare - de ordin financiar, uman – și cu privire la informațiile
relevante.
Stabilirea unui proces clar de coordonare politică pentru deciziile cu privire la
gestionarea carnivorelor mari
Înainte de a opera orice schimbare de ordin politic, este necesară organizarea de întâlniri
comune și derularea adecvată a unui proces de consultare. Se vor stabili responsabilități clare,
pentru a evidenția cine poartă responsabilitatea pentru propunerea și implementarea legislației
și pentru promovarea acesteia în rândul celor afectați. Este necesar ca personalul să fie bine
instruit și informat, pentru a putea răspunde întrebărilor și pentru a se putea angaja în
soluționarea situațiilor conflictuale potențiale. Este vital ca în rândul comunităților locale să
existe cunoștințele necesare cu privire la legislație și la toate amendamentele care survin în
acest sens.
Îmbunătățirea metodologiei pentru monitorizarea carnivorelor mari
Atâta timp cât există un sistem monitorizare aplicabil, toate părțile implicate vor recunoaște
necesitatea îmbunătățirii abordării utilizate în vederea creșterii gradului de acceptare a
acestuia. O politică de gestionare adecvat fundamentată presupune existența de informații
fiabile. Aspectele importante care trebuie să fie avute în vedere sunt: gradul de acoperire (la
nivel regional sau la nivel de populație); speciile vizate de sistem și grupurile de interes
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implicate. Este importantă organizarea de ateliere pe bază de facilitare, care să continue
activitățile realizate prin atelierul prezentat în cadrul acestui raport, și care să aducă laolaltă
diferitele interese. Metodele aplicate în prezent at trebui să fie supuse unei revizuiri și ar trebui
puse bazele unui proiect comun prin care să se îmbunătățească și consolideze aceste metode.
Toate datele trebuie să fie centralizate și puse la dispoziția celor interesați.
Stabilirea unei scheme de compensare eficiente pentru pagubele cauzate de carnivorele
mari
Este important ca schemele de compensare să acopere toate categoriile de pagube cauzate
de carnivorele mari. Sistemul trebuie construit de așa natură încât să nu fie atât de birocratic
încât să facă oamenii să renunțe la obținerea unei compensații (ar trebui stabilit un termen
maxim pentru furnizarea unui răspuns). Cu toate acestea, plățile ar trebui să fie condiționate
de asigurarea unui nivel minim de precauție (de exemplu măsuri de pază pentru efectivele de
animale). Personalul trebuie să fie bine instruit și să disemineze informații cu privire la existența
respectivei compensații. Este necesară alocarea unui buget specific, iar procesul de
implementare ar trebui să se realizeze la nivel regional.
Crearea unei motivații economice pentru abordarea aspectelor în domeniul coexistenței
între oameni și carnivorele mari
Interesul cu privire la conservarea carnivorelor mari va crește atunci când acestor specii li se
va atribui o valoare economică. Această valoare economică poate fi stabilită prin permiterea
vânătorii (în cadrul unui sistem de cote durabil) și prin permiterea acțiunii de observare a
faunei sălbatice (pe baza unui cod de conduită prin care să se prevină practicile iresponsabile
de hrănire). În România s-ar putea crea și promova un brand al carnivorelor mari, în paralel cu
înființarea unui fond în acest sens. Gestionarea acestor activități ar trebui să cadă în
responsabilitatea Ministerului Turismului.
Asigurarea unei forțe de muncă bine informate și capabilă să utilizeze în mod eficient
metodele de prevenire.
Ar trebui constituit un grup de acțiune format din toate părțile interesate care împărtășesc
scopuri comune, în cadrul căruia să se facă schimb de informații cu privire la acțiunile de
prevenire. Este necesară stabilirea de stimulente financiare pentru măsurile de prevenire,
inclusiv prin utilizarea fondului UE pentru Dezvoltare Rurală. Aceste acțiuni trebuie să respecte
cadrul legislativ în sectorul creșterii animalelor și să prevină activitățile contraproductive (de
ex. creșterea numărului de animale în zone unde riscul de atac din partea animalelor sălbatice
este foarte înalt). Este necesară dezvoltarea unei baze de date naționale care să cuprindă
zonele de risc. Hrănirea suplimentară ar trebui să fie mai bine reglementată și nu trebuie
realizată în apropierea așezărilor umane. De asemenea, ar fi necesară limitarea accesului
oamenilor în anumite zone sălbatice.
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5. Declarația făcută la finalul atelierului
Viziunea și acțiunile identificate pe parcursul activităților de grup au fost utilizate drept bază
pentru schițarea unei declarații de final de atelier, în cadrul căreia s-au centralizat opiniile
participanților cu privire la pașii următori. Această declarație este redata mai jos.

Platforma privind carnivorele mari, Atelierul din Bucureşti, iunie 2017
Declaraţia participanţilor cu privire la evoluţiile recente din domeniul
managementului carnivorelor mari în România
În data de 04 octombrie 2016, Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor al României, dna Cristiana
Pașca Palmer, a anunţat decizia de a nu mai stabili cote de intervenţie pentru urşii bruni, lupi,
lincşi şi pisici sălbatice, invocând preocupările manifestate faţă de metodele de colectare a
datelor privitoare la diversele populaţii de carnivore mari din România. Factorii interesaţi
implicaţi în coordonarea activităţilor legate de carnivorele mari au opinii divergente.
Pentru a facilita o discuţie mai deschisă cu privire la modul în care se iau deciziile privitoare la
managementul carnivorelor mari, Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din
România (AGVPS) şi WWF România au hotărât să organizeze un atelier comun dedicat
problematicii conservării şi managementului carnivorelor mari din România. AGVPS şi WWF
România au fost sprijiniţi de organele care le reprezintă la nivelul UE, şi anume Federaţia
Asociaţiilor de Vânătoare şi de Conservare a Faunei Sălbatice (FACE) şi WWF International,
care sunt membre ale Platformei UE privind Coexistenţa între Oameni şi Carnivorele Mari
(denumită în continuare Platforma), o grupare de organizaţii al căror scop este acela de a
minimiza conflictele dintre acestea şi activităţile umane.
La finalul atelierului menţionat, participanţii au agreat asupra următoarei versiuni consolidate:


Promovarea modalităţilor şi mijloacelor de minimizare şi, ori de câte ori este posibil,
identificarea soluţiilor pentru conflictele dintre activităţile umane şi prezenţa speciilor
de carnivore mari, prin realizarea unor schimburi de cunoştinţe şi prin cooperare într-o
manieră flexibilă, constructivă şi de respect reciproc;



Colaborarea pentru îmbunătăţirea coexistenței dintre oameni şi carnivorele mari, în
special pentru acele persoane care locuiesc în mediul rural şi care sunt cel mai
apropiate de acestea. Toate acestea sunt importante pentru România în special pentru
populaţiile mari şi semnificative de carnivore mari a căror importanţă este recunoscută
la nivel internaţional.

Participanţii au convenit că managementul carnivorelor mari trebuie întemeiat pe dovezi
ştiinţifice temeinice, utilizându-se cele mai bune şi mai demne de încredere date disponibile.
Aceste eforturi necesită continuarea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi integrare a
eforturilor de monitorizare, implicând toate grupurile de interes în metodele de colectare. Toţi
participanţii au confirmat rolul important al vânătorilor, al proprietarilor de terenuri privaţi şi al
celor care deţin terenuri în arendă, precum şi al altor factori interesaţi de managementul
carnivorelor mari din România.
În cazul în care se promovează o amplă participare/implicare din partea tuturor factorilor
interesaţi relevanţi pentru managementul carnivorelor mari încă din etapa incipientă, acest fapt
va avea fără doar şi poate un succes mai mare decât eventualitatea în care s-ar impune de
sus în jos o anumită politică, în lipsa unor consultări. Guvernele şi agenţiile trebuie să aibă în
vedere toate aceste aspecte la luarea deciziilor privitoare la managementul carnivorelor mari.
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Participanţii au identificat următoarele obiective ca fiind prioritare pentru discuţii ulterioare:







Crearea unui proces incluziv, transparent, pe baza căruia să se poată aborda în mod
eficient problemele carnivorelor mari;
Elaborarea unei politici clare pentru deciziile privitoare la gestionarea carnivorelor mari;
Îmbunătăţirea metodologiei de monitorizare a carnivorelor mari;
Crearea unei scheme de compensare eficiente pentru pagubele cauzate de carnivorele
mari;
Aplicarea urgentă a unui sistem de gestionare eficientă a urşilor-problemă. Faptul că
interdicţia de vânătoare actuală nu soluţionează această problemă;
Crearea unei motivaţii economice pentru abordarea problemelor legate de coexistență,
consolidarea reputaţiei recunoscute a României ca destinaţie pentru vânătorii de
carnivore.

Pentru a îndeplini toate aceste obiective, participanţii la atelier invită guvernul României să
ajute - utilizând Platforma UE - la moderarea şi facilitarea procesului şi să garanteze implicarea
factorilor interesaţi reprezentativi în viitoarele decizii referitoare la managementul şi în
monitorizarea carnivorelor mari.
De asemenea, participanţii solicită Guvernului României să se bazeze pe concluziile trase în
cadrul atelierului şi să aibă în vedere continuarea acestui proces prin înfiinţarea unei Platforme
Naţionale dedicate carnivorelor mari.
Participanţii la atelier
09 iunie 2017
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6. Activități viitoare
În raportul de față sunt centralizate constatările la care s-a ajuns în urma derulării atelierului
de lucru, din perspectiva Platformei UE privind Carnivorele Mari. Se speră că aceste constatări
vor reprezenta punctul de demarare a unui schimb suplimentar de cunoștințe și experiențe
între Platforma UE și o grupare similară de părți interesate constituită la nivel național, în
România.
În ciuda faptului că anumite elemente ale declarației mai sus menționate au generat o
dezbatere intensă, participanții la atelierul de lucru au convenit asupra priorităților pentru care
este necesară continuarea discuțiilor. Participanții au recunoscut că acest proces de discuții
facilitate a fost productiv și a reprezentat un pas către realizarea de activități în colaborare, în
condiții de cooperare mai strânse, cu privire la problematica speciilor de carnivore mari. Se
planifică utilizarea declarației în cadrul viitoarelor discuții purtate cu guvernul României
(începând cu data de 14 iunie, respectiv data anunțată de Minister în cadrul atelierului), cu
scopul de a pune bazele dezvoltării de modalități de conlucrare și, posibil, cu scopul de a
stabili o platformă la nivel național.
Rezultatele procesului de monitorizare pot totodată să sprijine formularea de idei cu privire la
modalitatea de extindere a actualului sistem de monitorizare, nu numai pe teritoriul României,
dar și pe teritoriul altor țări. FACE și LCIE au fost de acord să utilizeze constatările formulate
în urma atelierului de lucru pentru a-și continua activitățile care vizează implicarea părților
interesate în procesul de monitorizare. Acest aspect va face obiectul unor discuții suplimentare
cu ocazia următoarei întâlniri regionale a Platformei UE, planificată a se derula în Italia în
perioada 12-14 octombrie (întâlnire co-organizată de membrii Platformei, FEDERAȚIA
EUROPARC și ELO) și poate fi supus dezbaterii în cadrul unui atelier de lucru specific care va
fi organizat în 2018.
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7.

Anexa 1: Agenda atelierului

Day 1: Thursday, 8 June - International comparisons followed by festive reception

Session

Theme

Speakers

12:30-13:00

Registration

13.00 -13:20

Welcome FACE and WWF

Dr. Orieta Hulea, World
Wide Fund for Nature
(WWF) Romania
Dr.
Attila
Kelemen,
European Federation of
Associations for Hunting and
Conservation of the EU
(FACE)

13:20-15:10

Group exercise – Session 1: Understanding
the current situation in Romania

Prof. Alistair Bath, Memorial
University of Newfoundland
(MUN)

15:10-15:30

The EU Large Carnivore Platform – sharing Marco Cipriani, European
good practice
Commission (EC)
Dr. Jurgen Tack, European
Landowners’ Organisation
(ELO) (Co-chairs of the EU
Platform)

15:30-16:00

Coffee break

16:00-16:15

Large
carnivore
management
plans Prof. Djuro Huber, LIFE
development and implementation in Croatia DINALP BEAR project
and Slovenia, including hunters’ involvement
in management

16:15-16:20

Q and A

16:20-16:35

Successful involvement of stakeholders in
monitoring in Slovakia

16:35-16:40

Q and A

16:40-16:55

Monitoring methods in Greece

16:55-17:00

Q and A

17:00-18:30

Group exercise – Session 2: Understanding
what we want (our vision) and the key
obstacles to achieving our vision

18:30-20:30

Festive reception provided by AGVPS
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Robin Rigg, Slovak Wildlife
Society

Dr.
Yorgos
Callisto

Mertzanis,

Prof. Alistair Bath, MUN

Day 2: Friday, 9 June – Large carnivore management in Romania
Session

Theme

Speakers

8:00-8:30

Registration

8:30-8:45

Introductions and plan for the day

Dr. Jurgen Tack, ELO
Prof. Alistair Bath, MUN

Scene setting
08:45-9:00

History of relocations, direct conflicts and Dr. Jurj Ramon, National
management implications in the last 20 years Institute for Research and
Development in Forestry
in Romania
(INCDS) “Marin Drăcea”

9:00-9:25

Conflicts with bears in Harghita County

Csaba Borboly, President of
the county council Harghita

Communication – Local aspects of large carnivore management
9:25-9:40

Coexistence between humans and large Mihai Pop, Association for
carnivores in Romania (including the the
Conservation
of
perception of rural communities regarding Biological Diversity (ACBD)
large carnivores)

9:40-9:55

Local aspects regarding human-large- Dr. Jozsef Benke, Zetea
carnivores coexistence in high densities of Area
Landowners
Association, CIC Romania,
the populations
Zetelaka És Társai Hunting
Association

9:55-10:05

Q and A

Management measures and conservation measures in Romania
10:05-10:15

Management of the brown bear population in Dr. Attila Kelemen, FACE
Romania

10:15-10:25

Impacts of strict wolf protection in Romania

10:25 -10:45

Large carnivore conservation projects in Cristian-Remus Papp, WWF
Romania
Romania

10:45-10:50

Sheep breeders, owners and guarding dogs
perspective

10:50-11:00

Q and A

Mugurel
Drăgănescu,
AGVPS din România

Vasile Iclenzan,
Club Romania

Carpatin

11:00-11:30 Coffee Break
Perspectives on monitoring in Romania
11:30–11:45

Monitoring methods for large carnivores in Nicolae Manta, Ministry of
the
Environment
and
Romania
Climate Change

25

11:45-12:00

Perspectives
on
monitoring
and Dr. Leonardo Bereczky,
management of large carnivores in Romania Association for Conserving
Natural Values (ACNV)

12:00-12:15

Hunters’ involvement in large carnivore Prof.
Ovidiu
Ionescu,
Transilvania University of
management and monitoring in Romania
Brasov

12:15-12:30

Q and A

12:30-13:00

Group exercise – Session 3: Obstacles to Prof. Alistair Bath, MUN
objectives - Prioritising our objectives

13:00-14:00

Lunch

14:00-14:20

Developing guidance for involvement of
stakeholders in monitoring – introduction

Dr. David Scallan, FACE
Dr.
Yorgos
Callisto

Mertzanis,

14:20-15:30

Group exercise – Session 4: Break-out – Prof. Alistair Bath, MUN
Working on understanding and addressing
our objectives for monitoring, Getting to
SMART targets

15:30-16:00

Coffee break

16:00-17:30

Continuation of group exercise

Prof. Alistair Bath, MUN

17:30-18:00

Path forward on collaboration between
stakeholders related to large carnivores in
Romania

Prof. Alistair Bath, MUN

18:00-18:15

Next steps and platform statement

WWF Romania
AGVPS

18:15- 18:30

Conclusions from the EU Platform

18:30

Close of meeting

Jurgen Tack, ELO

Day 3: Saturday, 10 June - Optional field trip to the Valea Doftanei, Vilope, Prahova
County at the start of the Carpathian Mountains.
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Anexa 2: Lista participanților la atelier
Statul
Membru

Prenume

Nume

Organizația

1

Ardelean

Calin

World Wide Fund For Nature (WWF) Romania Romania

2

Bath

Alistair

Memorial University of Newfoundland (MUN)

3

Benke

József

International Council for Game and Wildlife
Romania
Conservation (CIC) Romania

4

Berchi

Gavril
Marius

WWF Romania

5

Bereczky

Leonardo

Association for Nature Conservation Values
Romania
Harghita County

6

Boitani

Caterina

Fondation Segré

Switzerland

7

Bolgiu

Valeriu

Romanian Delegation

Romania

8

Borboly

Csaba

President of the county council Harghita

Romania

9

Brandt

Katharina

EU Large Carnivore Platform Secretariat,
Germany
adelphi

10 Bucur

Daniel

Foundation Conservation CARPATHIA

11 Chiriac

Silviu

Environmental Protection Agency, Vrancea
Romania
County

12 Cioineag

Liviu

Federația Coaliția Natura 2000 România

Romania

13 Cipriani

Marco

European Commission (EC)

Belgium

14 Ciurea

Adrian

Flora and Fauna International (FFI) - Romania Romania

15 Domokos

Csaba

"Milvus Group" Bird and Nature Protection
Romania
Association

16 Domokos

László
József

Drăgănesc
17 u

Mugurel

18 Dragnea

Eugenia

Liga Asociatiilor Producatorilor Agricoli din
Romania (LAPAR)

Romania

19 Enzerink

Roderick

FACE

Belgium

20 Farkas

Attila

NGO Crispus Sibiu Romania

Romania

21 Fedorca

Mihai

AGVPS

Romania

Canada

Romania

Romania

Environmental Protection Agency from
Romania
Harghita
Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor
Romania
Sportivi din România (AGVPS)
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Romania

22 Gardean

Marius

Forests Owners and Grassland Association

23 Gazzola

Andrea

Association for the Conservation of Biological
Romania
Diversity (ACBD)

24 Glöersen

Gunnar

Swedish Association for Hunting and Wildlife
Sweden
Management

25 Gridan

Alexandru

Forestry Research Institute - ICAS Braşov

Romania

26 Huber

Djuro

LIFE DINALP BEAR

Croatia

27 Hulea

Orieta

WWF - Romania

Romania

28 Iclenzan

Vasile

Carpatin Club Romania

Romania

29 Ilie

Daniel

The International Council for Game and
Romania
Wildlife Conservation (CIC) - Romania

30 Iojă

Cristian

University of Bucharest

31 Ionescu

Ovidiu

Transilvania
Brasov

32 Ioniță

Alina

Propark Foundation for Protected Areas in
Romania
Romania

33 Iusan

Claudiu

Rodna National Park

Romania

34 Kelemen

Attila

AGVPS

Romania

35 Kiss

Josef

Association of Mayors - Covasna

Romania

36 Magor

Csibi

WWF Romania

Romania

37 Manta

Nicolae

Ministry
of
Environment and Climate Change

38 Marcon

Andrea

ACBD

39 Marsden

Katrina

EU Large Carnivore Platform Secretariat,
Germany
adelphi

40 Martiniuc

Eusebiu

41 Merzanis

Yorgos

42 Mircea

Liviu

AJVPS Buzău

43 Mirea

Ion

Forestry Research Institute - ICAS Bucharest Romania

44 Moţ

Radu

Zarand NGO

University

Romania
of
Romania

the
Romania

Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor
Romania
Sportivi din România (AJVPS) Vrancea
EU Large Carnivore Platform Secretariat,
Greece
Callisto

28

Romania

Romania

45 Oliveira

Maria
Teresa

ACDB

46 Pache

Robert

National Forest Administration Romsilva

Romania

47 Papp

CristianRemus

WWF - Romania

Romania

48 Pop

Ion-Mihai

ACBD

Romania

49 Popa

Radu

Zarand NGO

Romania

50 Promberger Barbara

Foundation Conservation CARPATHIA

Romania

51 Promberger Cristoph

Foundation Conservation CARPATHIA

Romania

52 Ramon

Jurj

National Institute for Research and
Romania
Development in Forestry “Marin Drăcea”

53 Rigg

Robin

Slovak Wildlife Society

Slovakia

54 Sarkany

Arpad

Abies Hunting

Romania

55 Sas

Lorant

Carpatin Club Romania

Romania

56 Scallan

David

FACE

Belgium

57 Şelaru

Neculai

AGVPS

Romania

58 Sin

Teodora

Environmental Protection Agency, Vrancea
Romania
County, WolfLife Project

Romania

59 Ştefănescu Dragos

AJVPS Buzău

Romania

60 Stupakova

Viera

Slovak Wildlife Society

Slovakia

61 Suárez

Luis

WWF - Spain

Spain

62 Szabó

Szilárd

Environmental
Harghita

63 Tack

Jurgen

ELO

64 Titianu

Adrian

Forest State Departament,
University of Brasov

65 Trewby

Iain

FFI - Romania

66 Verghelet

Mircea

Association of Natural Protected Areas
Romania
Administrations Piatra Craiului National Park

67 Vladimir

Talpeş

AGVPS

Romania

68 Zotta

Mihai

Foundation Conservation CARPATHIA

Romania

Protection

Agency

from

Romania
Belgium
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Transilvania

Romania
Romania

