
România – cea mai mare populație de urs din Europa, se datorează  gospodărarii cu 

success a acestei specii de către vânători 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. 

Ursul a dispărut complet din Ungaria, Cehia, Austria, Germania, Polonia, la granițe 

Franței cu Spania trăiesc cca. 20 de exemplare, iar în Italia 10 buc. 

În România s-au recoltat în anul 2014 – 435 exemplare, in 2015 – 421 exemplare, in 

2016 zero. 

Ursul se vânează în fiecare țară din Europa, unde există o populație mai mare de 500 

de buc. 

Țara                Efectiv                   Recolta/An 

 
SUEDIA  3.000 buc.  312 buc. 

CROATIA  1.500 buc.  110 buc. 

SLOVENIA     500 buc.    65 buc. 

SLOVACIA  1.000 buc.    30 buc. 

FINLANDA  1.500 buc.  120 buc. 

 

În SUA si Canada se vânează 4 specii diferite de urs: urs polar, urs kodiak, urs negru, 

urs grizzly. 

Probleme care apar dacă recoltarea speciei este interzisă 

Se pierde valoarea animalului si nu mai reprezintă valoare pentru nimeni.  

Toleranța populației din mediul rural scade, oamenii își fac singuri dreptate. 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. 

Cazurile de braconaj nu mai interesează pe nimeni, nu se raportează și nu se 

cercetează, având în vedere că ursul nu mai reprezintă valoare. 

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.  



Numai în județul Harghita, conform datelor APM Harghita au fost plătite 56 422 EUR 

pentru pagubele la animalele domestice  

Pierderea economica prin interzicerea vânării urșilor din anul trecut este in jur de 

350.000 EUR, bani care sunt folosiți in marea majoritate tot pentru gospodărirea 

urșilor, mai ales pentru hrănirea lor suplimentara ca urșii să rămână în arealul lor 

natural si să nu coboare in sate si orașe. 

Pe de altă parte, nu există nici o prevedere sau directivă europeană care să interzică 

recoltarea speciei urs prin vânătoare, însă există prevederi clare privind prevenția 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 și pe care le-am exemplificat mai înainte. 

În lipsa acestei cote de recoltare, s-a menționat de nenumărate ori faptul că 

trăsăturile genetice ale populațiilor se degradează îngrijorător, astfel crescând și 

conflictul dintre om și marile carnivore.  

În ceea ce privește potențiala relocare al exemplarelor, această modalitate nu este 

agreată în cadrul Uniunii, acest lucru a fost confirmat recent, în luna octombrie1 prin 

domnul Nicola Notaro – secretar general la Direcția Generală de Mediul a Comisiei 

Europene, și anume că relocarea urșilor în alte state membre nu este o soluție, 

situația acestora trebuie rezolvată de fiecare stat în parte. 

Directiva Habitate 

În Directiva Habitate, la articolul 14. se menționează faptul 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. 

Articolul 14  

(1) Pe baza informațiilor obținute în urma controlului prevăzut la articolul 11 și când 
consideră acest lucru necesar, statele membre iau măsurile necesare pentru a se 
asigura că prelevarea din natură și exploatarea specimenelor din speciile de faună și 

                                                           
1 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) 

 

http://face.eu/


floră sălbatică enumerate în anexa V nu afectează negativ menținerea lor la un stadiu 
corespunzător de conservare.  

(2) Dacă măsurile respective sunt considerate necesare, ele trebuie să continue 
programele de control prevăzute la articolul 11. Măsurile mai pot să cuprindă, în 
special:  

— reglementarea accesului la anumite arii;  

— interzicerea, limitată în timp sau spațiu, a prelevării specimenelor din natură și a 
exploatării anumitor populații;  

— reglementarea perioadelor și/sau metodelor de prelevare a specimenelor;  

— în cazul prelevării de specimene, aplicarea unor norme cinegetice și halieutice care 
să protejeze conservarea respectivelor populații;  

— stabilirea unui sistem de autorizații sau de cote pentru prelevarea de specimene;  

— reglementarea achiziționării, vânzării, oferirii spre vânzare, deținerii sau 
transportului în vederea vânzării a specimenelor;  

— creșterea în captivitate a speciilor de animale și propagarea artificială a speciilor de 
plante, în condiții de supraveghere strictă, pentru a reduce prelevarea specimenelor 
din natură;  

— evaluarea măsurilor adoptate.  

 


