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Introducere 

 

Cunoașterea mărimii, structurii și tendințelor populațiilor este un element crucial în 

managementul speciilor, fie în scop conservativ fie în scop de gestionare sustenabilă. În cazul 

ursului brun din Carpați, informațiile privind indicii de populație sunt cele mai controversate. 

Metodele utilizate în prezent de către autorități și efectuate de către asociațiile vânătorești, 

deși pot să aproximeze realitatea din teren, nu sunt potrivite unor prelucrări statistice 

standardizate și astfel marginea de eroare poate fi foarte variabilă, respectiv imposibilă de 

calculat. Pentru a evita efectul numărătorii duble, s-a folosit o reducere cu 10% a numărului 

estimat de către asociațiile de vânătoare (comunicare verbală APM), ceea ce nu poate fi 

considerată o metodă științifică. O altă slăbiciune a metodei clasice este faptul că fiind 

realizată o singură dată anual (la sfârșitul verii) astfel nu oferă informații asupra schimbărilor 

numărului de indivizi în cadrul unui fond de vânătoare în funcție de sezon. Cifrele raportate 

de către asociațiile vânătorești sunt așadar mai degrabă o comasare a observațiilor paznicilor 

de vânătoare, care pot fi foarte precise în unele cazuri, dar nu corespund criteriilor unei 

abordări riguroase din punct de vedere științific. De aceea s-au propus diferite metode 

alternative complementare, ca de exemplu metode genetice, fotocamere, respectiv a fost 

propusă o metodă care standardizează metoda transectelor (Popescu et al. 2017).  

 

Scopul acestui raport este prezentarea rezultatelor unei astfel de abordări, realizată în anul 

2018 prin colaborarea între Filiala Asociației Microregionale Pogány-havas - Administrația 

Natura 2000 și asociațiile vânătorești din Depresiunea Ciucului, cu sprijinul Consiliului 

Județean Harghita, cu scopul de a testa această metodologie, a instrui un personal capabil să 

deruleze colectarea datelor, pentru a estima costurile unei astfel de monitorizări respectiv 

pentru a aduna date despre populația de urși din această zonă pilot, care poate să fie extinsă 

ulterior la nivel de județ respectiv la nivel de regiune.  

 

Material și metode 

 

Metodologia utilizată de grupul nostru se bazează pe cea dezvoltată în cadrul proiectului Life 

Ursus (LIFE08NAT/RO/000500). Activitatea a fost efectuată în poligoane de 3x3 km EEA 

(European Environment Agency), din cele 265 poligoane ale regiunii pilot am selectat acelea 

care au o suprafață împădurită de minim 40% (în total 180, o suprafaţă totală de 1620 km2), 

acestea fiind zonele cele mai adecvate pentru specia țintă (hivatkozas). În prima fază 

activitatea de monitorizarea a fost derulată în 45  cvadrate (25% din 180). În fiecare poligon a 

fost ales câte un transect cu o lungime de 1,5 km pe drumuri forestiere sau drumuri secundare 



 

 

 

 

 

 

folosite pentru exploatări forestiere (Fig. 1). Pe parcursul prelevării datelor am înregistrat cu 

un aparat GPS poziția exactă a transectelor. Ca să excludem posibilitatea observațiilor duble, 

după etapa de primăvară am rearanjat transectele așa încât distanța minimă între transectele 

învecinate să fie de minim 3 km. Distanța de 3 km este calculată pe baza mărimii medii de 

home-range a urșilor în această perioadă de 5.58 km2 (Pop et al. 2018). 

 

 

Fig. 1. Distribuția celor 45 de transecte din sesiunea de primăvară și a celor 43 transecte de 

la începutul iernii anului 2018. 

 

Singura sesiune de parcurgere a transectelor de drum din etapa de primăvară a anului 2018 a 

fost realizată în perioada 04.04.-03.05.2018. Ieșirile de teren au fost efectuate de către 3 

experți însoțiţi de paznicii de vânătoare în majoritatea deplasărilor. 

 

Cele trei sesiuni de parcurgere a transectelor din etapa de începutul iernii a anului 2018 am 

realizat în perioada 28.11-21.12.2018. Prima sesiune a fost realizată în perioada 28.11.-

04.12.2018, au fost efectuate de către 6 experți și paznicii de vânătoare, au fost parcurse 25 

transecte. În a doa sesiune am parcurs 43 transecte, ajutorul 8 experți și paznicii de vânătoare, 

în 3 zile, adică 13-15.12.2018. Ultima sesiune a fost realizată în 2 zile, 20-21.12.2018, și a 

fost efectuată de către 6 experți și paznicii de vânătoare, totalizând 40 transecte. În total am 

efectuat astfel 108 parcurgeri de transecte, cu un efort de 41 persoane*zi teren, în medie au 

fost vizitate 2.6 transecte/zi/persoană. Ieșirile de teren au fost efectuate de către 3 experți și 

paznicii de vânătoare. 

 

Pe parcursul transectelor au fost înregistrate următoarele date: coordonatele geografice ale 

urmelor de urs găsite (urmele cu mărime identică au fost înregistrate doar o dată), data, 

observatorul, fotografie despre urmă şi habitat, lățimea urmei piciorului din față, vechimea 

urmei, tipul substratului, adâncimea substratului, vremea, tipul habitatului într-o rază de 

aproximativ 100 m (Tabel 1-2). Înregistrarea datelor a fost realizată prin smartphone cu 

ajutorul aplicației android GeoODK, astfel informaţiile au fost înregistrate, centralizate și 

stocate într-un sistem de bază de date online ODK (Open Data Kit). Datele colectate și 

sumarizate pe transecte în fomat tabelar sunt atașate în Anexa 2 și 3. 

 

Tabel 1. Forma datelor collectate despre urme în sesiunea de Aprilie-Mai 

Datele collectate pe teren Mențiuni 

Observator nume, prenume 

Data ora, ziua, luna, anul 

Coordinate GPS Long. / Lat. 

Specia de carnivor denumire 

Semne 
Urmă, Excrement, Păr, Excavație pt. furnici, Barlog, 

Arbori decojiți, Cadavru, Individ, Alte 

Lățimea urmei anterioare cu precizie de 0,5 cm 

Vechimea urmei 0-6 h, 6-12 h, 12-18 h, 18-24 h, 24+ h 



 

 

 

 

 

 

Vârsa adult, subadult, juvenil, pui, nu stim 

Habitat tipuri de pădure și alte habitate intr-o rază de 100 m  

Mețiuni text 

Fotografia urmei anterioare adresa de atingere online 

Fotografia habitatului adresa de atingere online 

Date adăugate prin analiza GIS  

Nr. fond cinegetic 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 

Nume transect ex.: SNT_HF_15_01 

Altitudine m 

Distanța față de observatorul cel mai 

apropiat 
m 

 

Tabel 2. Forma datelor collectate despre urme în sesiunea de Noiembrie-Decembrie 

Datele collectate pe teren Mențiuni 

Observator nume, prenume 

Nume transect ex.: SNT_HF_15_01 

Data ziua, luna, anul 

Coordinate GPS Long. / Lat. 

Specia de carnivor denumire 

Semne 
Urmă, Excrement, Păr, Excavație pt. furnici, 

Barlog, Arbori decojiți, Cadavru, Individ, Alte 

Lățimea urmei anterioare cu precizie de 0,5 cm 

Vechimea urmei 0-12 h, 12-24 h, 24+ h 

Substrat zăpadă, noroi, drum uscat 

Andâncimea substratului cm 

Vremea 
soare, soare si nori, nori, ploaie usoara, ploaie, 

ceata, ninsoare 

Mețiuni text 

Fotografia urmei anterioare adresa de atingere din baza de dată 

Fotografia habitatului aadresa de atingere din baza de dată 

Date adăugate prin analiza GIS  



 

 

 

 

 

 

Nr. fond cinegetic 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 

29 

Nume transect ex.: SNT_HF_15_01 

Altitudine m 

Distanța față de observatorul cel mai 

apropiat 
m 

 

Analiza statistică a datelor s-a desfășurat conform metodologiei propuse de Popescu et al. 

(2017). Metodologia se bazează pe transformarea datelor punctiforme colectate pe câte un 

transect linear în date de abundență spațială. Formula pentru a estima densitatea populației de 

urs la indivizi/100 km2 este următoarea: 

 

 

Formula se bazează pe abund, adică abundența medie, și intervalul de confidențialitate 95%, 

care a fost înregistrată prin parcurgerea transectelor. Include lungimea transectului, t.length, și 

valoarea medie a home range-ului hr de 5.58 ± 1.08 km2 calculată pe baza monitorizării 

deplasării unor indivizi de urs prin metode telemetrice în perioada Aprilie - Mai și 

Noiembrie-Decembrie între 2004 - 2015 (Pop et al. 2018).  

 

Pentru a diminua probabilitatea observațiilor duble, la pregătirea datelor conform 

metodologiei, pe fiecare transect am condensat urmele cu diferență de mărime de 1 cm, în 

cazul acestora probabilitatea ca urmele provin de la același individ este considerată mare. În 

cazul urmelor mai vechi de 24 ore, am verificat în distanță de home range, dacă există urmă 

cu dimensiunea respectivă. Din cauza parcurgerii transectelor în mai multe zile, am verificat 

dacă au fost înregistrate pe transectele învecinate în distanța de home range urme cu aceeași 

dimensiune. Observațiile duble în sensul de mai sus, au fost eliminate din analiză. 

 

 

Rezultate 

- 43 de transecte desemnate și aranjate ca să corespundă metodologiei urmărite, pe baza 

cărora monitoringul poate fi continuat pe termen lung 

- numărul minim de indivizi înregistrate pe transectele evaluate este 117 în perioada de 

Aprilie-Mai și 43 în perioada de Noiembrie-Decembrie  

- abundența medie (±intervalul de confidențialitate 95%) înregistrată este între 1.9±1 

urs/transect, în perioada de Aprilie-Mai și 0.9±0.2 urs/transect în perioada de 

Noiembrie-Decembrie 

- densitate medie (±intervalul de confidențialitate 95%) între 19.9±11 indivizi/100 km2 

în perioada de Aprilie-Mai și 10.1±2.6 indivizi/100 km2 în perioada de Noiembrie-

Decembrie  

- prezenţa speciei (urme proaspete) a fost înregistrată pe 40 transecte (Fig. 3) în 

perioada de Aprilie-Mai și pe 35 transecte (Fig. 4-7) cel puțin o dată pe parcursul 



 

 

 

 

 

 

celor trei repetiții în perioada noiembrie-decembrie 

- mărimea urmei anterioare înregistrată pe parcursul celor două perioade sunt 

prezentate pe graficul de mai jos: 

 

Densitatea urmelor de urși înregistrată pe transecte este prezentată în cele de mai jos. 

 

 

 

Fig. 3. Distribuţia şi abundenţa urmelor de urs pe transectele studiate. 

 

În momentul de față datele  de primăvară nu permit compararea robustă a rezultatelor cu 

datele din literatura de specialitate datorită faptului că datele au fost colectate pe o perioadă 

lungă și doar o singură dată. Totuşi, în vederea optimizării programului nostru de 

monitorizare prezentăm o comparaţie a datelor noastre cu cele mai recente şi mai precise date 

publicate în literatura de specialitate (Popescu et al. 2017).  

Densitate medie (± intervalul de confidențialitate 95%) găsită în zona noastră (fondul 

cinegetic Mădăraş) de către Popescu et al. (2017) în luna Martie-Aprilie 2011 este de 

14,8±5,7 indivizi/100 km2, în timp ce valoarea estimată de grupul nostru este de 19.9±11 

indivizi/100 km2 în perioada de Aprilie-Mai 2018. În Noiembrie-Decembrie 2011 a fost 



 

 

 

 

 

 

găsită o densitate de 14.2±5.9  indivizi/100 km2  de către Popescu et al. (2017), în timp ce 

valoarea estimată de grupul nostru este de 10.1±2.6 indivizi/100 km2 în perioada de 

Noiembrie-Decembrie 2018. Menționăm că densitatea obținută se poate extrapola doar pe 

suprafața pădurilor, pentru că colectarea datelor sa desfăsurat doar în aceste habitate.  

Cu mențiunea că o extrapolare a acestor date are un grad ridicat de imprecizie, iar numărul de 

urși poate varia în intervale largi în funcție de sezon, la nivel de Depresiunea Ciucului 

(bazinul hidrografic) cifrele de abundență este ecvivalentă cu o populație de până la 320 de 

indivizi.  

Se constată varianţa mare (probabilitatea erorii) datelor noastre în perioada de primăvară 

(19.9±11 indivizi/100 km2). La parcurgerea de începutul iernii am reușit să parcurgem de trei 

ori transectele, varianța s-a redus la un nivel acceptabil (10.1±2.6 indivizi/100 km2). În 

studiul citat datele se bazează pe colectare de date repetate de trei ori pe sezon, în cursul a trei 

sezoane (primăvară, începutul iernii, primăvară) pe acelaşi transect, pe o suprafaţă de 400 

km2 (patru fonduri de vânătoare). În comparaţie, suprafaţa studiului nostru este de 

aproximativ 1600 km2. În programul nostru transectele au fost vizitate o singură dată în 

perioada de primăvară, iar de trei ori în perioada de începutul iernii. O altă sursă de eroare în 

cazul datelor noastre este că transectele au fost plasate în zonele joase ale suprafeţei 

împădurite a Munţilor Harghita, ceea ce poate cauza o supraestimare a populaţiei, datorită 

faptului că spre sfârşitul iernii urşii se deplasează în zonele unde zăpada se topește mai 

repede, astfel concentrându-se în altitudinile mai joase a zonelor împădurite. Pentru a reduce 

această eroare, în viitor se pot introduce transecte la înălțimi mai mari. 

Concluzii 

Metoda utilizată pare a fi una adecvată pentru monitorizarea populației de urs în zonă 

studiată. Locația transectelor sunt bine alese și aranjate din punctul de vedere satistic. 

Drumurile forestiere asigură condiții optime  pentru implementarea metodologiei bazate pe 

urme chiar și în lipsa substratului de zăpadă, având în vedere că în perioada de primăvară 

umiditatea solului este ridicată, şi noroiul în unele cazuri conservă  mai bine urmele de urs 

decât zăpada. 

Pentru a diminua gradul de eroare a estimării este esenţial ca transectele să nu fie modificate, 

să fie vizitate în mod repetat, preferabil cel puţin în două etape (primăvara și începutul iernii), 

cu minim 3 sesiuni / etapă. Este preferabil ca evaluarea pe fiecare transect să fie realizată de 

același personal pe parcursul aniilor, pentru a evita erorile din măsurători diferite dintre 

persoane. Calculând cu 43 de transecte, 2 etape (primăvară și începutul iernii), 3 sesiuni pe 

etape, rezultă un număr de 258 de vizite (transecte). Realizarea sesiunilor trebuie finalizată în 

cel mult 3 zile ceea ce înseamnă implicarea a cel puțin 4 persoane. Calculând cu 4 transecte 

pe zi pe persoană, rezultă în total cel puțin 72 zile lucrătoare de teren în cursul unui an. 

Pregătirea și prelucrarea datelor este încă 4-4 zile lucrătoare. În total considerăm suficient 80 

zile lucrătoare, care însemnă aprox. 16 000 RON (calculând cu 150 RON/zi salariu și 50 

RON combustibil) pe an, pentru realizarea monitorizării populației de urs brun în 

Depresiunea Ciucului. 



 

 

 

 

 

 

Menționăm că am îmbunătăţit metodologia folosită în Life Ursus prin introducerea unei 

metode noi de  înregistrare, stocare și prelucrare a  datelor colectate, ceea ce a rezultat într-un 

proces mai fluent şi mai economic. Prin inregistrarea datelor direct în aplicaţia smartphone, 

se economisește timpul necesar introducerii datelor în calculator, respectiv se economisește 

prețul unor echipamente speciale pentru înregistrarea datelor pe teren. Datorită faptului că 

transectele de monitorizare se află la cel puțin 3 km distanță, parcurgerea acestora este indicat 

să realizeze în maximum 2-3 zile/sesiune. Prin excluderea din analiză observațiilor duble în 

analize ulterioare, se poate considera că probabilitatea observațiilor duble este scăzută. Din 

acest motiv nu este indicat condensarea urmelor cu diferență de 1 cm, estimarea densității 

fiind mai realistică fără acest pas. 

Subliniăm că, similar oricărei metode de evaluare sau inventariere și acesta are anumite 

limitaţii de gen tehnic atât în rezultate cât și în execuție. Astfel, au fost înregistrate foarte 

puține urme de femele cu pui din anul trecut sau din anul curent, probabil datorită activității 

reduse a acestora cel puțin în perioada de primăvară timpurie a anului. Această eroare poate fi 

corectată prin completarea metodologiei cu utilizarea fotocamerelor, respectiv repetarea 

transectelor în timpul verii în perioade ploioase cân urmele pot fi văzute în noroi. 

Pe lângă aspectele tehnice, proiectul pilot rezultat în îmbunătăţirea colaborării între factorii 

interesați (Asociația Microregională Pogány-havas, administratorul siturilor Natura 2000 

ROSCI0323 Munții Ciucului și ROSPA0034 Depresiunea şi Munţii Ciucului, respectiv cele 

șase asociații de vânători care gestionează 15 fonduri de vânătoare, Consiliul Județean 

Harghita) și a crescut capacitatea personalului implicat în proiect, în metodele de evaluare a 

populației de urs. 
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