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Date concrete
România – cea mai mare populație de urs din Europa (fără Rusia) se datorează
gospodării cu succes a acestei specii de către vănâtori români de-a lungul secolelor.
Există o populație între 6.500 – 7.000 de exemplare față de un efectiv optim de 4.000
buc. conform specialiștilor din domeniu.
70% din această populație este

localizată în județele Brașov, Covasna,
Harghita, Mureș
Datele APM Harghita indică pentru
județul Harghita aproximativ 1.400 de
exemplare
Ursul a dispărut complet din Ungaria,
Cehia, Austria, Germania, Polonia, la
granițe Franței cu Spania trăiesc cca. 20
de exemplare, iar in Italia 10 buc.

Cote de recoltare în UE
Țara

Populația de urși

Cota de recoltare

Suedia

3000

312

Croația

1500

110

Slovenia

500

65

Slovacia

1000

30

Finlanda

1500

120

România

6500-7000

0

Romania

Cota de recoltare - 2014

Cota de recoltare - 2015

Cota de recoltare - 2016

435

421

0

https://riista.fi/metsastys/saalisseuranta/karhusaaliit/
http://www.largecarnivores.fi/conservation-and-hunting/hunting/bear-hunting.html
Raport anual: 2016 Annual Population Status Report For Brown Bears In Northern Dinaric Mountains And
Eastern Alps

Efectele lipsei managementului și
a cotelor de prevenție
ü Se degradează valoarea morală al speciei.
ü Toleranta populației din mediul rural scade, oamenii își fac singuri dreptate.
ü Se prind urșii în lanțuri care mor in chinuri groaznice. Se otrăvesc cu soluție antigel,
care are un gust dulce si se amesteca cu porumb. Ursul moare in 1-2 zile. Ciobanii
prind puii cu câini ciobănești.
ü Cazurile de braconaj nu mai
interesează pe nimeni, nu se
raportează și nu se cercetează,
având în vedere că ursul nu
mai reprezintă valoare.
ü Cazurile de braconaj din
anul trecut sunt in creștere,
numai specialiștii Institutului
de Specialitate din Brașov
(I.C.A.S) eliberează anual cca.
10 buc. de ursi prinși in lanț.

Efectele lipsei managementului și
a cotelor de prevenție
În județul Harghita, conform datelor APM Harghita au fost plătite 56 422 EUR pentru
pagubele la animalele domestice în anul 2014
Pierderea economica prin interzicerea vânării urșilor din anul trecut este in jur de
350.000 EUR
Asociațiile de vânătoare vor avea
mari probleme financiare
Vor lipsii fondurile necesare
pentru:
ü gospodărirea urșilor,
ü hrănirea lor suplimentară ca
urșii să rămână în arealul lor
natural si să nu coboare in sate
si orașe
ü Gospodărirea celorlaltor specii

Directive europene
Nu există nici o directivă europeană care să interzică recoltarea speciei urs prin vânătoare
Există prevederi clare privind prevenția necesară conservării speciile și că statele membre
pot lua măsurile de recoltare din natură, necesare pentru menținerea la un stadiu
corespunzător de conservare a specimenelor din speciile de animale sălbatice.
Aceste măsuri sunt aplicate cu succes în statele membre în care populația de urs este cu
mult mai mică decât cea din România exemplificate mai înainte.
DIRECTIVA 92/43/CEE A CONSILIULUI din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de
faună și floră sălbatică - articolul 16.
(1) Statele membre pot deroga de la dispozițiile articolelor 12, 13, 14 și 15 literele (a) și (b), cu condiția ca
derogarea să nu afecteze negativ menținerea populațiilor din speciile respective la un stadiu corespunzător
de conservare în aria lor de extindere naturală și în măsura în care nu există o alternativă satisfăcătoare la
derogare, în următoarele scopuri:
(a) pentru a proteja fauna și flora sălbatică și pentru a conserva habitatele naturale;
(b) pentru a evita daunele grave asupra recoltelor, efectivelor de animale, pădurilor, exploatațiilor piscicole,
apelor și altor forme de proprietate;
(c) în folosul sănătății și siguranței publice sau pentru alte motive cruciale de interes public major, inclusiv din
rațiuni de ordin social sau economic și în situații care ar avea efecte benefice de importanță majoră asupra
mediului;

Directive europene
Metoda relocare în țările membre:
modalitate neagreată în cadrul Uniunii, confirmat pe data de 17 octombrie 2017 la
conferința Coexistența cu marile carnivore – provocări și soluții, în organizarea Federaţiei
Asociaţilor de Vânătoare şi Conservarea Faunei Sălbatice din UE (FACE) și Intergrupul
Parlamentar pentru Biodiversitate Vânătoare și Mediul Rural (Bruxelles-17octombrie
2017)

Managementul marilor carnivore intră în sarcina statelor membre

Directive europene
Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Regional (FEADR) poate finanța acțiuni:
ü de reducere a riscului de producere a pagubelor cauzate de carnivorele mari
ü achiziționarea de câine de pază,
ü gard electric
Tipul de acțiuni de bune practice care pot fi finanțate de FEADR
Măsuri:
- Sprijinirea investiţiilor în exploataţiile agricole
- Sprijinirea investiţiilor neproductive pentru atingerea
obiectivelor privind agro-mediu și climă
- Studii / investiții in capitalul natural
- Sprijinirea investiţiilor în ameliorarea rezilienţei și a
valorii de mediu a ecosistemelor forestiere
- Plata angajamentelor pentru agro-mediu și climă

Exemple:
- Achiziționarea si întreținerea de garduri, câini de pază,
tehnologii de supraveghere si repelenți
- Sprijinirea practicilor tradiționale, cum ar fi pășunatul
sezonier
- Adaptarea practicilor de pășunat
- Managementul habitatului pentru carnivorele mari si
speciile ce fac obiectul vânătorii

- Compensații pentru ariile Natura 2000
- Plata angajamentelor pentru silviomediu și climă

În România aceste măsuri nu se finanțează
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0808&from=RO

Ocrotirea vieții
Siguranța oamenilor trebuie să fie prioritară
Constituția României:
art. 22: (1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale
persoanei sunt garantate.
(2) Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament
inuman ori degradant.
art. 34 (1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.
art. 35 (1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un
mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.
(2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea
acestui drept.

Ocrotirea vieții
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21348947-ursul-din-sibiu-ucis-din-cauza-lipseiprotocoalelor-astfel-situatii.htm
"Judecatoria Bistrita a dat in urma cu doi ani una dintre cele mai grele pedepse
braconierilor. Judecatorii l-au obligat pe un braconier, Ioan Pop, care a impuscat un pui
de urs in localitatea Cusma, sa plateasca Directiei Silvice Bistrita-Nasaud suma de
40.000 de euro ca despagubiri civile pentru ursul pe care l-a omorat.

Despăgubiri
plătite victimelor
atacurilor de urs:

0 lei
Nu există bază legală – doar pentru
pagube materiale – Legea 407/2006

Ocrotirea vieții
Ministrul Mediului, in urma protestului
privind ursii: Va exista o cota de inteventie
de 350 pentru carnivorele mari – Hotnews, 5
iulie
Ministrul Mediului: Azi se va emite un ordin
privind cota de intervenție pe carnivorele
mari, pentru 175 de urși – Agerpres, 5 iulie
Ministrul Mediului: 140 de exemplare de
urşi vor putea fi recoltate sau relocate. Nu
se va da o cotă de vânătoare, ci numai cotă
de intervenţie – Mediafax, 3 august
Tergiversarea problemei și lipsa de management

2015 - 10 persoane, în anul 2016 - 13 persoane, în anul 2017 – 15 persoane
numai în județul Harghita

Intervenție promptă și de lungă durată
Dacă situația nu se va reglementa, populația va
începe să își facă singur dreptate.

Intervenție promptă și de lungă durată
Propuneri ar fi soluția optimă pe termen lung:
1. Plan de management – realizat până la 31 decembrie 2018
• Părțile implicate :
- Autorități științifice: Academia Română, Institutul de Cercetări şi Amenajări
Silvice, Consiliu Naţional de Vânătoare
- Autorități de reglementare – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
- Autorități de control – Garda de mediu și Garda Forestieră
- Autorități locale – UNCJR, ACR, AMR, AOR
- Organizații patronale
2. Legislație

- Optimizarea legislației – simplificare proceduri, corelare prevederi
- Bază legală pentru despăgubirea victimelor atacurilor

3. Modificări la PNDR – Componenta FEADR – includea măsurilor pentru finanțarea prevenirii
- solicitarea modificărilor pot fi făcute anual prin Comisia de Monitorizare a
Programului
4. Măsură de siguranță pentru primăvară 2018
- Aprobarea cel târziu 31 ianuarie 2018 a cotei de intervenție pentru anul 2018

Vă mulțumesc pentru atenție!

