
ICAS
 
 
 

PLANUL DE MANAGEMENT PENTRU POPULAŢIILE DE LUP,  
URS ŞI RÂS DIN ZONA PARCULUI NAŢIONAL PIATRA CRAIULUI  

 
 

Parte integrantă a proiectului LIFE Natura „Susţinerea Parcului Naţional Piatra Craiului”  
 

Material elaborat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene,  
al Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

 şi al Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA  
 

Obiectivul general al acestui plan de management este asigurarea pe termen lung 
 a unor populaţii viabile de lup, urs şi râs în zona Parcului Naţional Piatra Craiului 

 
Aceste măsuri şi acţiuni din planul de management elaborat se bazează pe studiile şi cercetările ICAS derulate în zonă în perioada 
1996 – 2003, precum şi pe reglementările naţionale şi internaţionale în domeniu. 
 
În vederea implementării acestui plan de management este necesară crearea unui cadru instituţional de colaborare la nivel local, în 
care, alături de instituţiile menţionate mai jos, să se găsească toate instituţiile interesate în susţinerea eforturilor de conservare a 
biodiversităţii. Astfel, se impun eforturi de adaptare a strategiilor instituţiilor cu rol în managementul cinegetic din zonă în sensul creării 
unui sistem decizional deschis şi participativ, care să includă opiniile şi interesele populaţiei locale, în vederea obţinerii acordului şi 
susţinerii acţiunilor de implementare în teren. În acest sens, experienţa administraţiei PNPC trebuie valorificată la maxim, ICAS având 
rolul de consultanţă şi asistenţă tehnică la nivel regional, iar administratorii fondurilor de vânătoare din zonă – DS Braşov, AJVPS 
Braşov şi Hunter Club Argeş având rol de implementare în teren. 
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DENUMIREA 

ACŢIUNII 
 

 
SPECIA 

CĂREIA I SE 
ADRESEAZĂ 

 
 

MOD DE IMPLEMENTARE  

 
 

INSTITUŢII  

0 1   2 3

 
Estimarea 

efectivelor în mod 
unitar 

 
Lup 
Urs 
Râs  

 
Realizarea evaluărilor din teren, pe cele 4 f.v. din zona 
PNPC şi centralizarea datelor ţinând cont de zonele de 
refugiu şi concentrare, de deplasările în teren, precum şi de 
bonitatea habitatelor. Evaluările se vor realiza pe baza 
prevederilor legale în vigoare. 
 

 
AJVPS Braşov 

D.S. Braşov 
Hunter Club Argeş 

Administraţia PNPC 

 
Realizarea 
controlului 
numeric al 
populaţiilor 

 
Lup 
Urs 
Râs  

 
Pe baza efectivelor stabilite în mod unitar pentru f.v. din 
zona PNPC, se vor stabilii cote de recoltă care vor avea în 
vedere asigurarea echilibrului ecologic şi conservarea 
biodiversităţii. 

 
MAPAM 

AJVPS Braşov 
D.S. Braşov 

Hunter Club Argeş 
 
 

Monitorizarea 
atentă a cantităţii 
şi calităţii recoltei 

 
 

Lup 
Urs 
Râs  

 
În zonele adiacente PNPC, prin recoltarea exemplarelor de 
lup, urs şi râs, se va avea în vedere asigurarea existenţei 
unor populaţii viabile în zonă, prin păstrarea bazei genetice 
şi a structurii pe sexe şi vârste a populaţiilor. În cazul ursului 
este esenţială stoparea recoltării exemplarelor dominante, 
la lup stoparea recoltării perechii dominante din haitic iar la 
râs stoparea recoltării femelei cu pui.  
  

 
 

MAPAM 
AJVPS Braşov 

D.S. Braşov 
Hunter Club Argeş 

 
 

Combaterea 
braconajului 

 
Lup 
Urs 
Râs  

 
Organizarea unor patrule regulate care vor acoperii în 
special zonele expuse braconajului. Stabilirea unui sistem 
de culegere a informaţiilor din teren, prin implicarea 
turiştilor, a muncitorilor forestieri, a ciobanilor şi a 
personalului de la cabanele montane şi salvamont.  
 

 
AJVPS Braşov 

D.S. Braşov 
Hunter Club Argeş 

Administraţia PNPC 
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Controlul 

răspândirii rabiei 
în teren 

 

 
Lup 
Urs 
Râs  

 
Monitorizarea şi efectuarea controlului numeric al 
populaţiilor de vulpe, specie care contribuie în mod 
substanţial la răspândirea rabiei în teren. Menţionăm lupul, 
ursul şi râsul sunt specii predispuse la această boală.  
 

 
AJVPS Braşov 

D.S. Braşov 
Hunter Club Argeş 

 

 
Estimarea şi 

monitorizarea 
efectivelor de 
specii pradă 

 
Cerb 

Căprior 
Capră neagră 

Mistreţ 

 
Estimarea se va baza pe reglementările legale, realizându-
se în mod unitar, pe cele 4 f.v. fin zona PNPC. În acest 
sens se va acorda atenţie deosebită realizării unor estimări 
exacte ale efectivelor de capră neagră, al căror număr a 
scăzut semnificativ în ultimii ani, în special datorită 
braconajului intens din zonă. 

 
 

AJVPS Braşov 
D.S. Braşov 

Hunter Club Argeş 
Administraţia PNPC 

 
Asigurarea 

conectivităţii 
habitatelor 

 
Lup 
Urs 
Râs  

 
Includerea în planurile de dezvoltare zonală a conceptului 
de coridor de trecere, respectiv menţinerea habitatelor care 
asigură conectivitatea între habitatele dintre Bucegi şi Piatra 
Craiului, în contextul dezvoltării activităţilor turistice în zona 
Bran – Rucăr.  
 

 
 

Administraţia PNPC 
Consiliul Judeţean 

Braşov 

 
 

Monitorizarea 
dezvoltării 

infrastructurii 

 
 
 

Lup 
Urs 
Râs  

 
Dezvoltarea accentuată a turismului rural impune o 
monitorizare strictă a construcţiilor şi infrastructurii din zonă, 
precum şi reducerea posibilităţilor de extindere a acestora 
în imediata vecinătate a PNPC. În acest sens se remarcă 
zonele Bran – Rucăr, Dâmbovicioara - Brusturet şi valea 
Bârsei (Zărneşti – Plaiul Foii). În aceste zone se impune 
păstrarea unor zone de trecere a animalelor între masivele 
Bucegi – Piatra Craiului – Făgăraş. 
 

 
 
 

Administraţia PNPC 
Consiliile judeţene 

şi locale 
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Implementarea 
sistemului de 
prevenire a 
pagubelor 

cauzate 
sectorului agricol 

 
 
 
 

Lup 
Urs 
Râs 

 
 

 

 
 
La stânele din zonă se vor continua acţiunile ICAS privind 
utilizarea gardurilor electrice pentru protecţia pe timp de 
noapte a turmelor de animale. 
Se vor monitoriza rutele de păşunat în scopul reducerii 
păşunatului în pădure. 
În cazul pagubelor produse de urs asupra livezilor şi 
stupinelor se vor derula acţiuni specifice (garduri electrice, 
pază de noapte, utilizarea substanţelor repelente)  
 
 

 
 
 

Administraţia PNPC 
ICAS 

AJVPS Braşov 
D.S. Braşov 

Hunter Club Argeş 
 

 
Compensarea 

pagubelor  

 
Lup 
Urs 
Râs 

 
Stabilirea unor modalităţi rapide de compensare, având în 
vedere prevederile legale în vigoare. (sursa: fondul special 
de protecţie a vânatului) 

 
Administraţia PNPC 

AJVPS Braşov 
D.S. Braşov 

Hunter Club Argeş 
MAPAM 

 
 

Prevenirea 
modificării 

comportamentului 
de hrănire 

 

 
 

Lup 
Urs 

 

 
În cazul administrării hranei complementare se va avea în 
vedere aplicarea  conceptului de „hrănire de abatere” 
(deviere), care previne modificarea comportamentului de 
hrănire. De asemenea, se impune limitarea accesului la 
deşeurile menajere din zonă.    
 

 
Administraţia PNPC 

AJVPS Braşov 
D.S. Braşov 

Hunter Club Argeş 
Comunităţi locale 

 
Limitarea 
accesului 

turiştilor în 
anumite zone 

 
Lup 
Urs 
Râs 

 
Este necesar ca în zonele de creştere a puilor, de 
împerechere sau de refugiu, să fie limitat numărul mare de 
turişti care se deplasează în zona PNPC prin măsuri active: 
blocarea unor cărări existente (prin doborârea de arbori), 
marcarea selectivă a unor trasee existente şi informarea 
turiştilor.    
 

 
Administraţia PNPC 

Salvamont 
AJVPS Braşov 

D.S. Braşov 
Hunter Club Argeş 
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Informarea şi 

educarea opiniei 
publice 

 
 

Lup 
Urs 
Râs 

 
Atât ICAS cât şi PNPC derulează în zonă programe de 
informare şi conştientizare, precum şi tabere de voluntariat, 
care trebuie să fie continuate prin iniţiative locale şi 
regionale. Astfel, se impune implicarea mai activă a 
comunităţilor locale.   
 

 
Administraţia PNPC 

ICAS 
AJVPS Braşov 

D.S. Braşov 
Hunter Club Argeş 

 
 

Identificarea 
liderilor de opinie 

  
În vederea implementării unui management durabil al 
populaţiilor de faună sălbatică din zona PNPC este 
necesară susţinerea pe plan local. Prin implicarea activă a 
liderilor de opinie locali în procesul de decizie şi 
implementare a planurilor de management se poate obţine 
acordul şi colaborarea populaţiei locale. 

 
 

Administraţia PNPC 
 

 
 
 
 

Continuarea 
activităţilor de 

cercetare 

 
 
 
 

Lup 
Urs 
Râs 

 
Activităţile ICAS privind studierea speciilor de lup, urs şi râs 
trebuie continuate, iniţiindu-se şi acţiuni de cercetare privind 
speciile pradă (cerb, căprior, capră neagră şi mistreţ), 
precum şi studii detaliate privind nivelul pagubelor cauzate 
sectorului agricol. 
În acest sens, este necesară atragerea unor fonduri 
financiare specifice acţiunilor de conservare a faunei 
sălbatice, precum şi încurajarea cercetătorilor români şi 
străini de a derula activităţi în zona PNPC. Astfel, se poate 
utiliza experienţa ICAS şi a administraţiei PNPC în 
derularea colaborărilor internaţionale. 
 

 
 
 
 

Administraţia PNPC 
ICAS 

AJVPS Braşov 
D.S. Braşov 

Hunter Club Argeş 
 

 
Stabilirea unui 

protocol 
permanent de 

consultare 
 

  
Pe parcursul implementării măsurilor prevăzute în aceste 
planuri de management este necesară consultarea 
periodică a tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate, atât 
de pe plan local cât şi de pe plan regional.  

 
Administraţia PNPC 

AJVPS Braşov 
D.S. Braşov 

Hunter Club Argeş 
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