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1. CONSIDERAŢII GENERALE
În anul 1993, România a ratificat Convenţia de la Berna – Convenţia pentru
Conservarea Vieţii Sălbatice şi a Habitatelor Naturale din Europa, în care speciile de
carnivore mari – lup, urs şi râs sunt menţionate în Anexele II şi III, având statut de
protecţie totală sau parţială. Având în vedere aceste acorduri şi reglementări, precum
şi faptul că România deţine unul din primele locuri pe plan european în statisticile
privind biodiversitatea, se impune ideea ca, instituţiile cu atribuţii în conservarea
biodiversităţii, bazându-se pe colaborarea şi susţinerea comunităţilor locale, să
elaboreze planuri de management pentru conservarea capitalului natural la nivel
local, regional şi naţional.
Având în vedere reconsiderarea rolului ecologic al speciilor de carnivore mari
(lup, urs şi râs), la nivel european, sub egida Consiliului Europei şi a Fondului
Mondial pentru Natură (WWF), a luat naştere Iniţiativa pentru Conservarea
Carnivorelor Mari din Europa.
Directoratul General de Mediu din cadrul Comisiei Europene coordonează
programul LIFE Natura, care urmăreşte sprijinirea financiară a eforturilor de
conservare a mediului din ţările membre ale UE şi ţările asociate. ICAS are în
derulare, începând din iunie 1999, proiectul LIFE Natura „Susţinerea Parcului
Naţional Piatra Craiului”, Proiectul MENER reprezentând cofinanţarea părţii
române în cadrul proiectului menţionat mai sus. Această temă de cercetare
reprezintă cofinanţare în Proiectul MENER. De asemenea, zona Piatra Craiului este
integrată în proiectul GEF al Băncii Mondiale „Proiectul Managementului
Biodiversităţii în România”.
Proiectul LIFE Natura reprezintă instrumentul financiar şi logistic al
Uniunii Europene privind conservarea speciilor de carnivore mari în zona
Piatra Craiului – model pentru conservarea la nivel naţional a acestor
specii în România.

2. LOCUL DESFĂŞURĂRII TEMEI DE CERCETARE
„Un accident în geografia Carpaţilor Meridionali” – astfel a definit
geograful francez Emeric de Marton masivul Piatra Craiului. Accidentul de manifestă
printre-o culme calcaroasă bine definită, orientată dinspre NNE – SSV, lungă de cca.
25 de km., înconjurată de păduri şi pajişti, unde, încă, natura guvernează după
propriile ei legi. Acest aspect grandios al Pietrii Craiului a determinat iubitorii de
natură să protejeze spaţiul respectiv încă de la începutul secolului XX.
Masivul Piatra Craiului face parte din Carpaţii Meridionali, fiind situat la o
distanţă de cca. 30 de km. de Braşov, având la poale oraşul Zărneşti. La nord se
învecinează cu depresiunea Bârsei, la est se găseşte Culoarul Bran - Rucăr, la sud
se află Depresiunea Dâmbovicioara. iar spre vest se află Valea Dâmboviţei, Valea
Tămaşului şi Valea Bârsei.
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Altitudinea maximă este atinsă în vârful La Om (2238 m), iar una din
caracteristicile masivului o constituie diferenţa de nivel de peste 1000 m între culmea
masivului şi depresiunile învecinate. Creasta Pietrii Craiului se împarte în trei părţi:
Piatra Craiului Mică – separată de creasta principală prin Şaua Curmăturii, Piatra
Craiului Mare – situată între Şaua Curmăturii şi Şaua Funduri, fiind porţiunea cu cel
mai pregnant aspect alpin şi Pietricica – care constituie prelungirea crestei principale
înspre sud până la confluenţa Dâmboviţei cu Dâmbovicioara.
Din punct de vedere geologic, Piatra Craiului constituie unul dintre cele mai
interesante profile geologice din Carpaţii României. Aici găsim, cu excepţia rocilor
vulcanice, o gamă completă de roci sedimentare, precum calcare, gresii, şisturi,
conglomerate depuse pe un vechi substrat metamorfic, cu precădere în Jurasic şi
Cretacic, cu peste 170 de milioane de ani în urmă.
Flora bogată în specii este rezultatul variatelor condiţii de viaţă oferite de acest
masiv. Aici găsim, pe lângă numeroase endemisme, majoritatea speciilor de plante
ce se întâlnesc în munţii mijlocii şi înalţi din climatul temperat continental.
Fauna, reprezentată de specii de nevertebrate şi vertebrate, este foarte bine
reprezentată. Astfel, cele trei specii de carnivore mari – urs, lup şi râs, care fac
obiectul acestei teme de cercetare, îşi găsesc în Piatra Craiului locuri de refugiu,
utilizând acest spaţiu şi ca teritoriu de tranziţie între Munţii Bucegi şi Munţii Făgăraş.
3. OBIECTIVUL PROIECTULUI
Proiectul MENER are ca obiectiv principal elaborarea planurilor de management
pentru speciile de lup, urs şi râs în zona Parcului Naţional Piatra Craiului.
Acest obiectiv principal a avut o serie de obiective secundare:
- evaluarea interacţiunilor dintre activităţile umane şi populaţiile de carnivore mari
din zona Parcului Naţional Piatra Craiului;
- caracterizarea eco-etologică a populaţiilor de carnivore mari din zonă în vederea
fundamentării ştiinţifice a planurilor de management din zona parcului;
- elaborarea planurilor de management pentru speciile de lup, urs şi râs.
În vederea clarificării aspectelor privind concepţia temei, corelarea dintre titlul
temei, scopul acesteia şi obiectivele de realizat (adresa nr. 9499 din 05.03.2003) se
anexează la acest raport de cercetare anexele din propunerea de proiect aprobată,
care prezintă pe larg concepţia temei şi evidenţiază legătura puternică care există
între titlul proiectului, scopul general al proiectului şi obiectivele de realizat anual. În
acest sens, menţionăm că titlul proiectului, scopul proiectului şi obiectivele prevăzute
în propunerea de proiect sunt aprobate de către instituţiile implicate, fără a fi posibilă
a o modificare ulterioară a acestora.
4. METODE DE CERCETARE UTILIZATE
Studiile moderne din domeniul managementului faunei sălbatice se bazează în
principal pe utilizarea a trei metode:
- metoda observaţiilor directe în teren;
- metoda telemetriei radio;
- metoda urmelor pârtie;
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Utilizarea habitatului
Toţi parametrii habitatului, ca de exemplu topografia terenului, tipul şi vârsta
pădurii, reţeaua hidrografică, aşezările omeneşti şi activitatea umană sunt introduşi în
baza de date a proiectului. Această bază de date este elaborată şi exploatată
utilizând programele ArcInfo şi ArcView. Locaţiile exacte, cu precizia de 100 x 100 m,
obţinute prin telemetrie radio, sunt incluse în analizele GIS. Pentru a determina
tipurile de habitat preferate în interiorul teritoriului fiecărui individ, am utilizat Intervalul
de Încredere Bonferoni (NEU ET AL. 1974, BYERS ŞI ALŢII.1984). în cazul determinării
mărimii teritoriilor s-a utilizat metoda Poligonului Minim Convex.
Prădarea
Pentru a localiza prada ucisă, activitatea animalelor dotate cu radio-emiţătoare
este monitorizată zilnic, în special în intervalele de dimineaţă şi seară. Atunci când
monitorizarea indică prezenţa unui animal ucis, zona respectivă este cercetată în
timpul zilei. În cazul existenţei mai multor exemplare dotate cu radioemiţătoare, am
încercat să urmărim intensiv fiecare animal timp de şase săptămâni, de două ori pe
an, vara şi iarna, astfel încât cel puţin două animale să fie monitorizate simultan.
Colectarea excrementelor de carnivore mari ne oferă posibilitatea determinării
întregului spectru al speciilor prădate de carnivorele mari, analizând firele de păr
găsite şi fragmentele de oase din excremente pentru identificarea speciilor (TEERINK
1991).
Teritorialismul
Principalul mijloc de culegere a informaţiilor privind teritorialismul faunei sălbatice
din teren este radiotelemetria.
Această activitate se bazează pe receptarea semnalelor radio transmise de radioemiţătorul de la gâtul animalului cu ajutorul unui receptor cu antena direcţională de tip
H. Atât receptorul cât şi emiţătorul sunt produse de firma Telonics din S.U.A. Datele
culese din teren se înregistrează în formularele de telemetrie, care conţin informaţii
privind poziţia cercetătorului (în coordonate geografice), direcţia semnalului receptat,
intensitatea semnalului, frecvenţa semnalului, tipul de vegetaţie din zonă, influenţa
activităţii umane, condiţiile meteorologice, etc.

fig. Telemetrie radio şi localizare GPS

fig. 2 Capturare şi montare emiţător
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Determinarea locaţiei animalului studiat se efectuează prin intermediul metodei
triangulaţiei terestre. Astfel, în funcţie de poziţia cercetătorului, determinată prin
intermediul Sistemului de Poziţionare Geografică – GPS, se determină direcţia
principală de recepţie a semnalului radio-emiţătorului, care este materializată apoi pe
planuri topografice la scara 1:25 000. În vederea determinării unei locaţii pentru râs
sunt necesare cel puţin patru direcţii de recepţie a semnalului radio, din puncte de
coordonate geografice diferite. Intersecţia acestor direcţii ne indică locaţia animalului
respectiv, cu o precizie variind între câţiva zeci de metri până la un kilometru.
Locaţiile localizate într-un perimetru de 100 x 100 m. sunt utilizate în prelucrarea GIS
iar celelalte locaţii servesc au rol orientativ în stabilirea distribuţiei spaţiale a
animalelor în teritoriu.
Interacţiunile cu activităţile umane
Studiul interacţiunilor dintre activitatea umană şi speciile de carnivore mari din
zona Parcului Naţional Piatra Craiului a urmărit identificarea şi caracterizarea
principalelor tipuri de interacţiuni existente, precum şi stabilirea măsurilor de
prevenire şi reducere a potenţialelor conflicte dintre interesele comunităţilor locale şi
existenţa speciilor de carnivore mari.
Caracterul sintetic al acestui studiu este dat de faptul că aspectele studiate nu pot
fi cuantificate în formulare tip, iar necesitatea studiului este dată de ideea că
activităţile de conservare a biodiversităţii din Parcul Naţional Piatra Craiului se
bazează pe acceptul, colaborarea şi susţinerea comunităţilor locale.
Datorită comportamentului specific, carnivorele mari pot genera conflicte şi
atitudini negative ale populaţiei locale, de aceea, unul dintre principalele obiective ale
proiectului este reducerea nivelului conflictual la adresa speciilor de lup, urs şi râs,
concomitent cu implementarea unui sistem de management integrat care să asigure
conservarea pe termen lung a faunei sălbatice din Parcul Naţional Piatra Craiului.
În acest sens, informaţiile culese au fost structurate pe câteva domenii principale:
vânătoare, braconaj, dezvoltarea turismului, creşterea animalelor şi dezvoltarea
rurală.
5. REZULTATE OBŢINUTE
Studierea parametrilor ecologici de bază ai populaţiilor de carnivore mari din zona
Parcului Naţional Piatra Craiului, s-a realizat prin iniţierea cercetărilor în teren pentru
fiecare specie în parte. Aşa cum s-a menţionat în propunerea de proiect aprobată,
cercetările desfăşurate în cadrul proiectului MENER sunt o continuare a eforturilor
privind studierea populaţiilor de carnivore mari (lup, urs şi râs) desfăşurate de către
ICAS Braşov - Managementul şi Biologia Vânatului în etapele anterioare. Astfel o
serie de concluzii prezentate mai jos se bazează pe datele culese în anii anteriori,
corelate cu cele obţinute în perioada de derulare a proiectului, urmărindu-se
aprofundarea cunoştinţelor prin realizarea unor analize moderne (GIS), care să
permită obţinerea unei imaginii de ansamblu asupra situaţiei din teren. Având în
vedere specificul eco-etologic al fiecărei specii studiate noi am încercat să prezentăm
aceste caracteristici eco-etologice pentru fiecare specie în parte, urmând ca în etapa
de elaborare a planurilor de management toate aceste aspecte să fie tratate în mod
comprehensiv.
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Lupul
Lupul este o specie de carnivore mari cu o organizare socială distinctă, care
influenţează major teritorialismul şi prădarea speciei, precum şi evoluţia efectivelor.
Structura şi mărimea haiticurilor, reproducerea, sporul anual şi factorii de
mortalitate sunt parametrii ecologici esenţiali în caracterizarea populaţiei de lupi.
Mecanismele de reglare a populaţiei în zona luată în studiu sunt deosebit de
complexe oscilând între boli virale de genul parvovirozei, valabilitatea surselor de
hrană şi factorul antropic. De asemenea, asupra populaţiei de lupi acţionează şi factori
la nivel intra populaţional. Astfel, în cele 15 carcase de lup analizate fost găsiţi anticorpi
specifici organismelor expuse parvovirozei la 6 exemplare. Din totalul de 24 exemplare
cu care s-a intrat in sezonul de vânătoare cel puţin 8 (33%) au fost vânate.
Vârsta exemplarelor recoltate a fost determinată prin studiul dentiţiei. Astfel,
din 46 exemplare analizate 21 de exemplare (41%) au fost sub un an, 16 exemplare
(33%) au fost sub doi ani şi numai 9 exemplare (26%) au fost peste 2 ani. Structura
pe sexe în cadrul haiticurilor studiate a fost de 1:1.
Cercetările
noastre
au
determinat densităţi cuprinse între 2,85 şi 2,22 lupi la începutul sezonului de
vânătoare, respectiv între 2,00 şi 1,66 lupi la sfârşitul acestuia.
În vederea determinării mărimii haiticurilor, studiile au luat în considerare 4
factori care ar putea afecta mărimea haitei:
- numărul minim de lupi care să localizeze şi să ucidă prada;
- numărul maxim de lupi care se pot hrăni dintr-o pradă;
- numărul de indivizi din haită între care apar relaţii sociale;
- factorul de competiţie socială ce ar putea fi acceptat de fiecare membru al haitei.
Cercetările derulate de către noi au scos în evidenţă faptul că nivelul de
complexitate a relaţiilor stabilite între indivizii unei haite în zona studiată se bazează pe
mai mulţi factori:
- populaţiile sunt formate din haite cu habitate adiacente, dar care uneori se
suprapun;
- cele mai multe haite au până la 8 membri, corespunzător mărimii principalei prăzi
din dieta sa, care este reprezentată în condiţiile din România de către cerbul carpatin
(Cervus elaphus);
- o femelă de lup are, în medie, 4-6 pui, din care doar o treime supravieţuiesc în
sezonul următor;
- maturitatea sexuală este atinsă la 21 luni, moment în care se declanşează un
anumit tip de comportament de afirmare pe scara socială;
- două sau mai multe haite pot să fuzioneze temporar şi să formeze grupuri foarte
mari, acest fapt fiind întâlnit în special în sezonul de iarnă;
- în cele mai multe cazuri indivizii străini nu sunt acceptaţi în haită (în decursul
cercetărilor noastre a fost înregistrat un caz aparte, în care un mascul tânăr – Paltinu a fost acceptat într-o haită vecină, reuşind să ocupe poziţia conducătoare în haita
respectivă);
- între indivizii unui grup se stabilesc legături afective puternice pe care se bazează
întreaga organizare socială;
- majoritatea haiticurilor studiate cuprind o pereche de adulţi – pereche
conducătoare (alfa) care se reproduc, împreună cu puii lor, dar şi alţi adulţi posibil
reproducători;
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Activităţile de capturare şi montare de emiţătoare radio s-au desfăşurat pe toată
perioada ciclului de cercetare, în momentul actual există 3 lupi dotaţi cu emiţătoare,
dintre un mascul alfa Ţiganu, în vârstă de 5 ani şi două femele, dintre care Turnu este o
femelă alfa, în vârstă de 4 ani şi Leasa – o femelă în vârstă de 3 ani. Turnu şi Leasa au
fost capturate în luna februarie 2001, în zona munţilor Bucegi, Valea Glăjerie din O.S.
Râşnov. În aceeaşi zonă a fost capturat în 1999 masculul Ţiganu, care s-a deplasat
apoi cca. 40 de km. (de la Râşnov la Şercaia), devenind mascul alfa al haiticului din
zona Strâmba, O.S. Şercaia. Două exemplare din zona Strâmba, capturate la sfârşitul
anului 1999 nu au mai putut fi urmărite prin telemetrie radio, datorită inexistenţei
semnalului radio, observaţiile noastre concluzionând că există posibilitatea ca cei doi
lupi tineri să fi migrat în alt teritoriu situat în afara zonei de studiu a temei de cercetare
sau să fi dispărut din cauze naturale sau antropice. Aceste capturări se bazează pe
perioade lungi de observaţii în teren privind rutele de deplasare a animalelor şi
operaţiuni specifice de instalare a capcanelor, verificare permanentă timp de 3
săptămâni şi tranchilizări propriu-zise cu un amestec de Ketamina şi Rompun, urmate
de măsurători morfometrice şi recoltare probe biologice. Animalele capturate sunt
dotate cu un emiţător radio Telonics (SUA) care permite urmărirea activităţii în teren a
exemplarelor.
Tab.nr.1

Nume
haitic
Strâmba
Glăjerie

Lista frecvenţelor radio ale exemplarelor de lup cu emiţătoare radio

Nume lup
Ţiganu
Turnu
Leasa

Data
Capturării
18/08/1999
20/02/2001
20/02/2001

Frecvenţa de
emisie
149 530
148 300
149 410

Sex/ Vârsta
Mascul/ 5 ani
Femelă/ 3 ani
Femelă/ 3 ani

Activităţile de telemetrie radio a exemplarelor capturate s-au desfăşurat pe toată
perioada ciclului de cercetare, locaţiile radio obţinute pe teren fiind prelucrate şi
introduse în baza de date GIS, fiind utilizate la elaborarea hărţilor tematice GIS privind
teritorialismul, dispersia şi raza de activitate. Numărul locaţiilor obţinute depinde în mare
măsură de condiţiile meteo, caracteristicile reliefului şi raza de activitate a exemplarelor
studiate. Astfel, o parte din locaţiile obţinute nu pot fi utilizate în sistemul GIS, datorită
gradului relativ ridicat de aproximaţie, locaţiile care pot fi utilizate, respectiv cele cu o
rază de 100 m. fiind prezentate în tabelul nr. 2.
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Tab. nr.2 Locaţiile exemplarelor studiate (raza de 100 m; coordonate Gauss-Kruger)
Ţiganu

Turnu

Leasa

DATA

LONG

LAT

DATA

LONG

LAT

DATA

LONG

LAT

15.01.2000

368650

5045700

28.07.2001

378870

5041610

26.04.2001

371630

5036450

16.01.2000

370750

5043470

04.08.2001

377550

5042150

21.05.2001

373570

5034900

23.01.2000

371860

5043550

26.08.2001

379800

5039500

03.08.2001

371240

5036540

28.01.2000

371500

5043500

27.08.2001

378892

5043274

12.08.2001

371010

5036310

30.01.2000

369420

5043320

28.08.2001

381350

5041350

14.08.2001

370650

5035300

01.02.2000

376850

5042050

29.08.2001

381570

5044920

18.08.2001

371210

5036030

17.02.2000

369420

5043320

01.09.2001

384400

5036130

25.08.2001

371340

5036140

22.04.2000

369075

5043200

01.09.2001

388010

5037402

26.08.2001

371360

5036630

24.04.2000

369700

5043200

04.09.2001

382880

5036670

30.08.2001

368035

5037434

14.02.2001

355100

5056740

21.09.2001

371650

5035820

31.08.2001

371190

5030380

18.02.2001

354970

5062540

21.09.2001

382220

5038540

31.08.2001

372805

5038750

02.03.2001

349800

5056330

22.09.2001

384640

5039470

24.09.2001

371150

5036130

03.03.2001

349780

5056665

23.09.2001

382210

5039210

07.03.2001

355918

5052741

24.09.2001

381730

5039210

08.03.2001

356300

5049750

10.03.2001

356700

5058350

12.03.2001

349770

5056450

13.03.2001

349190

5056680

17.03.2001

358750

5059750

24.03.2001

359700

5060900

19.05.2001

350500

5056900

25.05.2001

354675

5054850

27.05.2001

353550

5059950

30.05.2001

356500

5057800

31.05.2001

355675

5056550

01.06.2001

350650

5056950

03.06.2001

351900

5056500

08.06.2001

350150

5055550

09.06.2001

351433

5056809

14.06.2001

362200

5052900

17.06.2001

351800

5055700

18.06.2001

354150

5061900

27.06.2001

350650

5055250

01.07.2001

350475

5057150

06.07.2001

349900

5055000

19.07.2001

353200

5054450

21.07.2001

362025

5056800

22.07.2001

341525

5057800

08.08.2001

349650

5055175

09.08.2001

355275

5056650

11.08.2001

356100

5056625

15.08.2001

354975

5060800
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Teritoriul masculului alfa Ţiganu, capturat la sfârşitul anului 1999, a fost studiat în
două perioade de timp distincte: anul 2000 şi anul 2001. Diferenţele între teritoriile din
2000 şi 2001 sunt foarte mari. Astfel, în cursul anului 2000, Ţiganu era un mascul tânăr
din haiticul Glăjerie, având ca principală zonă de activitate un teritoriu triunghiular 1 300
ha. cuprins între localităţile Zărneşti, Sohodol şi Peştera. În iarna anului 2000 Ţiganu a
avut ca zonă de activitate dealurile premontane cu gospodării agricole izolate dintre
Măgura Predeluţ şi Zărneşti, cu o suprafaţă de 302 ha., iar în perioada de primăvară
lupul s-a mutat în zona Măgura, Bran şi Sohodol, cu o rază de activitate pe o suprafaţă
de 424 ha. După această perioadă Ţiganu nu a mai putut fi urmărit prin telemetrie,
datorită faptului că acest lup s-a deplasat cca. 40 de km. în zona Strâmba – Şercaia.
Din aceste date reiese faptul că dispersia haiticului a fost relativ redusă (teritoriu de cca.
1 300 ha.) iar raza de activitate maximă a lupului mascul Ţiganu a fost de 9 km. liniari
(harta nr.1).
Anul 2001 a adus o schimbare majoră în cazul teritoriului utilizat de către Ţiganu,
care a devenit lupul alfa al haiticului Strâmba, la cca. 40 de km. de teritoriul său iniţial.
Astfel raza de activitate şi dispersia s-au modificat substanţial, teritoriul cuprins între
Sebeş, Şercăiţa, Poiana Mărului şi culmea principală a Pietrii Craiului fiind de 15 094
ha. Variaţia sezonieră a teritoriului este accentuată, în perioada iarnă având o suprafaţă
de 2 912 ha., în cea de primăvară având o suprafaţă de cca. 5 982 ha. iar vara de cca.
9 709 ha. Din analiza hărţilor tematice GIS privind teritoriul reiese ideea că teritoriul de
bază este cel din perioada de iarnă, acesta fiind inclus în teritoriile de vară sau toamnă.
Principala zonă de activitate a fost masivul Ciuma, cu păduri întinse de răşinoase şi
amestec, slab influenţată de activitatea antropică. Acest teritoriu este tipic pentru un
haitic în condiţiile din România. Dispersia este ridicată (teritoriu relativ întins, de peste
15 000 ha.), reprezentarea grafică a teritoriului fiind redată în harta nr. 2.
Turnu şi Leasa, cele două femele tinere capturate în februarie 2001 în zona
Glăjerie – Şimon, au fost urmărite intens prin telemetrie radio. Evoluţia teritoriilor celor
două femele a fost diferită, fiind puternic influenţată de statutul social în haiticul Glăjerie.
Astfel, Turnu a devenit femela alfa a haiticului Glăjerie, având un teritoriu de vară de
1148 ha., situat pe calea Glăjeriei, în jurul bârlogului situat aproape de firul văii. În
perioada de toamnă, teritoriul (3 099 ha.) s-a mutat înspre munţii Bucegi, într-o zonă
slab influenţată de activitatea antropică, dar raza de activitate de cca. 25 km. a fost
destul de mare, permiţând o dispersie ridicată (7 983 ha.), existând locaţii apropiate de
zone populate (Şimon) şi chiar pe cealaltă parte a şoselei naţionale Braşov – Piteşti
(harta nr. 3).
Leasa, cea de a doua femelă tânără din zona Glăjerie – Şimon, a avut o evoluţie
socială deosebită în comparaţie cu Turnu. Astfel, Leasa a fost exclusă de pe teritoriul
haiticului Glăjerie, ea având un teritoriu de 2 532 ha., situat în mare parte în zone
agricole (păşuni şi fâneţe) între Moeciu de Sus, Şimon şi Cheia. Dispersia lui Leasa
este redusă iar raza de activitate este, de asemenea, destul de redusă (8 – 9 km.),
evidenţiind specificul poziţiei sociale a femelei în cadrul haiticului din zonă (harta nr. 4).
În momentul actual, datele culese din teren evidenţiază faptul că cele două
femele, Leasa şi Turnu fac parte din haiticuri diferite, respectiv Leasa din haiticul Şimon,
care are în componenţă 5 lupi, iar Turnu face parte din haiticul Glăjerie, care are în
componenţă 4 lupi. Lupii din cele două haiticuri au fost membrii haiticului Glăjerie, care
s-a fragmentat datorită numărului mare de membri în perioada de primăvară – vară şi
presiunii sociale ridicate din interiorul haiticului.
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Şimon, haiticul din care face parte Leasa, are un teritoriu situat în apropierea
aşezărilor umane (satele Şimon, Bran, Poarta, Moeciu de Jos şi Moeciu de Sus), fiind
frecvente cazurile când lupii din acest haitic pradă asupra animalelor domestice din
zonă (câini, oi, capre, porci, etc.). Acest fenomen de prădare este intensificat în această
zonă datorită schimbărilor survenite în structura şi teritorialismul haiticurilor din zonă.
O zonă deosebit de interesantă din punct de vedere al dispersiei şi razei de
activitate este reprezentată de partea de început a Culoarului Bran – Rucăr, în
perimetrul comunelor Bran, Moeciu, Fundata şi Podu Dâmboviţei. Această zonă este
cuprinsă între masivele Piatra Craiului şi Bucegi, fiind constituită din trupuri de pădure
de amestec şi răşinoase pure intercalate cu fâneţe şi păşuni pe cuprinsul cărora se
găsesc gospodării izolate. Principalele activităţi din zonă sunt exploatarea lemnului şi
creşterea animalelor domestice. Datorită modului specific de utilizare a terenului
(suprafeţe mari de teren cu fâneţe şi păşuni, trupuri de pădure mici şi izolate, număr
relativ mare de animale domestice care păşunează) această zonă este caracterizată
prin deplasări ale animalelor sălbatice între cele două masive muntoase din zonă,
Piatra Craiului şi Bucegi. Astfel, Ţiganu, lupul mascul capturat în 1999 în zona Valea
Glăjerie, din munţii Bucegi, s-a deplasat în iarna 1999 – 2000, în prima fază în
perimetrul Zărneşti – Bran – Fundata, iar în toamna anului 2000 a ajuns în partea
cealaltă a masivului Piatra Craiului, la cca. 35 km. de locul de capturare, în perimetrul
Şercaia – Poiana Mărului – Zărneşti.
Atât raza de activitate cât şi dispersia lupilor şi a haiticurilor este influenţată de
tipurile de habitat existente în zonă, abundenţa prăzii şi de nivelul activităţii umane. Gradul
de organizarea socială şi plasticitatea ecologică a lupului se poate remarca din exemplul
anterior în care masculul tânăr Ţiganu a părăsit teritoriul haitei sale în căutarea unui nou
teritoriu sau un nou haitic, a străbătut cca. 40 de km., trăind o jumătate de an într-o zonă
puternic antropizată şi a devenit apoi, în decurs de un an masculul alfa al unui haitic
puternic din zona Strâmba, O.S. Şercaia.
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Distributia locatiilor pentru Tiganu (anul 2000)
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Harta nr.1
Raza de activitate şi dispersia pentru lupul mascul Ţiganu în anul 2000
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Distributia locatiilor pentru Tiganu (anul 2001)
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Harta nr.2
Raza de activitate şi dispersia pentru lupul mascul Ţiganu în anul 2001
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Distributia locatiilor pentru Turnu (anul 2001)
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Harta nr.3
Raza de activitate şi dispersia pentru lupoaica Turnu în anul 2001
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Distributia locatiilor pentru Leasa (anul 2001)
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Raza de activitate şi dispersia pentru lupoaica Leasa în anul 2001
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Râsul
Dintre cele trei specii de carnivore mari, râsul reprezintă specia cea mai sensibilă
la schimbările de habitat, cercetările noastre urmărind stabilirea parametrilor privind
teritorialismul şi utilizarea habitatului în zona Parcului Naţional Piatra Craiului.
Studiul densităţii râşilor se bazează pe luarea în considerare a biologiei şi a
particularităţilor organizării sociale a acestei specii de felide.
Astfel, densităţile naturale, utilizarea habitatului şi poziţia în ecosistem sunt
determinate de o serie de factori biotici şi abiotici, care împreună oferă caracterul de
bonitate a terenului respectiv. Existenţa sau absenţa factorilor abiotici, prezenţa
concurenţei inter sau intraspecifice şi existenţa speciilor pradă, determină
structurarea spaţială şi organizarea socială a speciei.
Având în vedere particularităţile comportamentale ale râsului, reiese faptul că
organizarea socială a râşilor reflectă caracterul solitar al acestei specii. Acest fapt
reprezintă un subiect de contradicţii, în sensul că opinia larg răspândită în rândul
vânătorilor este aceea că „râşii trăiesc în familii, formate din femelă, mascul şi pui”.
În contradicţie cu această opinie, masculii de râs trăiesc separat de femele şi pui, dar
în perioadele de împerechere se observă prezenţa masculilor alături de femele.
Această perioadă corespunde intervalului de timp cuprins între sfârşitul lunii februarie
şi mijlocul lunii aprilie, când masculii şi femelele se găsesc în teren prin intermediul
semnalelor acustice şi olfactive. În intervalul de timp de cca. o lună de zile care
precede această perioadă, puii de râs din anul precedent, având vârsta de cca. 10
luni şi o greutate de 9-12 kg., părăsesc femela mamă. Femelele ating maturitatea
sexuală la vârsta de doi ani, iar masculii la vârsta de trei ani. Această perioadă, dintre
momentul părăsirii femelei mamă şi momentul atingerii maturităţii, este considerată
perioada cea mai critică pentru supravieţuirea puilor, o marea parte dintre aceştia
fiind incapabili să găsească resurse suficiente de hrană. Procentul de supravieţuire al
puilor este determinant în variaţia densităţilor indivizilor dintr-un anumit teritoriu, de
aceea evaluările densităţilor râşilor din perioada de primăvară pot conduce la
densităţi mai ridicate decât cele ale efectivelor de la sfârşitul sezonului de vegetaţie.
Această variaţie sezonieră a efectivelor rămâne un aspect de cercetare care poate fi
studiat în perioada următoare.
O componentă importantă în studiul densităţilor râsului o constituie
teritorialismul. Atât femelele cât şi masculii ocupă teritorii individuale care sunt
marcate cu secreţii ale glandelor, urină şi excremente. Teritoriile femelelor sunt de
obicei mai mici (cca. ½ din teritoriul unui mascul), principalii factori limitativi ai mărimii
teritoriilor fiind reprezentaţi de abundenţa prăzii din zona respectivă şi existenţa
locurilor de adăpost şi fătare adecvate.
Comportamentul teritorial al râsului este caracterizat de intoleranţa indivizilor
faţă de intruşii de acelaşi sex, femelele tolerând doar prezenţa masculilor în teritoriile
lor. Masculii au teritorii mai întinse, pe care se întâlnesc teritoriile a două sau mai
multe femele. De asemenea, există şi exemplare tinere (juvenili), fără un teritoriu
stabil, în căutare de zone libere pe care să le ocupe o dată cu atingerea maturităţii.
O astfel de organizare socială a râşilor susţine selecţia naturală, stabilitatea
populaţională şi reproducerea exemplarelor viguroase, capabile să susţină
perpetuarea speciei. Aceasta împreună cu faptul că în România există zone
împădurite cu suprafeţe mari, cu nivel al activităţii umane redus şi cu un spectru de
specii pradă bogat reprezentat, a făcut ca populaţia de la noi să fie una dintre cele
mai valoroase din Europa.
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Realizarea unei estimări cantitative şi calitative a densităţilor râşilor dintr-o
anumită zonă este bazată pe studii privind teritorialismul speciei, respectiv mărimea
medie a teritoriilor ocupate de râşi adulţi masculi sau femele, precum şi pe
suprapunerea teritoriilor exemplarelor de sexe diferite.
Cercetările pe plan european din ultimii 20 de ani au scos în evidenţă faptul
că mărimea teritoriilor la râs variază între 95-2784 km2 în cazul masculilor şi între 451022 km2 în cazul femelelor, valorile cele mai mari fiind înregistrate în peninsula
Scandinaviei. Având în vedere similarităţile existente privind clima şi vegetaţia,
precum şi spectrul de specii pradă din România, Elveţia şi Polonia (ţări cu populaţii
de râs semnificative) mărimea teritoriilor râşilor poate fi similară (tab. 3). Dar în
România se înregistrează o situaţie deosebită, în sensul că valorile deosebit de
ridicate ce apar in evaluările oficiale ale populaţiei de râs din unele fonduri de
vânătoare denotă fie o necunoaştere a biologiei speciei, fie o dorinţă de
supraevaluare pentru obţinerea unei cote mari de recoltă sau pentru justificarea
pierderilor şi scăderii populaţiilor de cervide. Cercetările noastre au relevat faptul că
există o variaţie sezonieră redusă a teritoriilor masculilor, în timp ce femelele îşi
reduc semnificativ teritoriul în timpul creşterii puilor (sfârşitul primăverii şi vara). În
acelaşi timp, s-a observat că nu există o corelaţie inversă între numărul râşilor şi
numărul lupilor dintr-un anumit teritoriu, infirmându-se anumite idei eronate privind
acest aspect. Din tabelul prezentat mai jos se poate observa faptul că în Europa,
densităţile râşilor variază între 0,25 şi 3,2 exemplare adulte pe 10 000 ha (Tab. nr. 3).
Tab. nr. 3: Teritoriile râşilor adulţi în diferite areale, obţinute prin metoda
telemetriei şi aproximate prin metoda poligonului minim convex.
Ţara / Arealul

Teritoriul

Masculi
n PC 100% (km2)

Femele
n PC 100% (km2)

Franţa / Munţii Vosgi
Polonia / Bialowieza

total
total
sezon / vara
sezon /iarna
sezon / vara
sezon /iarna
sezonal

3
5
4
5
2
5
1
2

1
4
4
5
5
9
2
3

516
74 – 147 (127)
49 – 96 (64)
82 – 101 (98)
333 – 853 (537)
159 – 1022 (390)
84 – 428
170 – 236 (224)

2
13
12

110 – 120
139 – 488 (240)
45 – 197 (90)

Norvegia / Hedmark

Suedia / Sarek
Elveţia / Alpii Nordici (1983 1987)
Elveţia / Alpii Centrali
total
Elveţia / Munţii Jura
Elveţia / Alpii Nordici (1997– total
1999)

1
6
7

98 - 312
190 – 343 (240)
102 – 195 (138)
95 – 296 (148)
519 – 1169 (731)
570 – 2784 (940)
360 – 467

304 – 759 (465)
91 – 209 (151)

*Teritoriile s-au aproximat prin metoda poligonului convex 100 % (PC 100%), valorile medii sunt
prezentate în paranteză iar n reprezintă numărul de indivizi observaţi.
În activităţile de studiu a biologiei faunei sălbatice şi în special în studiile de
teritorialism şi utilizarea habitatului, metoda de cercetare în teren cea mai utilizată
este metoda telemetriei radio. Prin intermediul acestei metode se pot identifica şi
descrie teritoriile individuale ale râşilor dintr-o anumită zonă de studiu. Principiile
metodei se bazează pe captarea semnalului produs de către un emiţător radio aflat
la gâtul animalului studiat.
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Această captare a semnalului se realizează pe o direcţie anume, iar prin
triangulaţie terestră, folosind cel puţin patru direcţii (trei principale plus o direcţie de
verificare) se determină locaţia animalului studiat. În vederea realizării locaţiei râsului
este necesară determinarea poziţiei cercetătorului (puncte de telemetrie fixe, având
coordonate geografice cunoscute sau puncte GPS ale căror coordonate se
determină prin intermediul Sistemului de Poziţionare Geografică, prin satelit). În cazul
determinării locaţiilor animalelor studiate se urmăreşte ca aceste locaţii să fie cât mai
exacte (perimetrul minim acceptat în studiile de teritorialism este de 100 x 100 m). De
asemenea, în formularele de observaţii în teren, se înregistrează o serie de factori
biotici şi abiotici care pot influenţa densităţile şi distribuţia râşilor în teren. Toţi aceşti
factori sunt introduşi în baza de date utilizată în studiile de teritorialism şi densitate.
Prelucrarea datelor se realizează prin intermediul GIS – ului şi presupune existenţa
unei baze cartografice digitale.
Cercetările efectuate prin intermediul metodei telemetriei la râsoaica Nimaia,
capturată în zona Faţa lui Ilie – vârful Nimaia – O.S. Zărneşti, au fost derulate în
condiţii deosebit de grele, datorate accesibilităţii reduse a masivelor forestiere din
zona Sebeş – Făgăraş, precum şi a faptului că semnalul radio emis de emiţătorul
aflat la gâtul râsoaicei este inconstant ca intensitate şi frecvenţă. Aceste dificultăţi
tehnice au făcut ca în 14 luni de monitorizare prin telemetrie să obţinem doar 13
locaţii care pot fi utilizate în GIS (tab. nr. 4).
Majoritatea zilelor de monitorizare din teren nu au putut să ofere decât
informaţii de ansamblu privind zona în care se afla râsoaica, fără să ne permită
localizarea exactă. Situaţia telemetriei în cazul râsoaicei Nimaia este relevantă
pentru experienţa viitoare a acţiunilor de capturare şi monitorizare prin telemetrie.
Astfel, capturarea s-a realizat în zona Nimaia, care este accesibilă prin valea Bârsa
Groşetului din perimetrul O.S. Zărneşti. Ulterior nu a mai fost realizată nici o locaţie
radio în această zonă, principala zonă de activitate a râsoaicei fiind valea Sebeşului
din munţii Făgăraş, în perimetrul O.S. Făgăraş, care este la o distanţă de cca. 60 de
km. faţă de zona de studiu a temei de cercetare, iar în aceste condiţii, telemetria
devenind foarte costisitoare şi dificilă. Deşi numărul locaţiilor este redus, acestea au
fost realizate într-un interval de timp relativ mare, prin prelucrarea lor obţinându-se o
imagine a zonei utilizate de către râsoaica Nimaia în decurs de doi ani (harta nr. 5).
Utilizând metoda poligonului minim convex, s-a observat că mărimea
teritoriilor din 2000 şi 2001 nu diferă prea mult. Astfel, în anul 2000, teritoriul lui
Nimaia a fost de 1 488 ha. iar în anul 2001 a fost de 1 505 ha., datorită numărului de
locaţii scăzut valorile suprafeţelor teritoriilor neputând fi concludente. Comparând
aceste valori cu cele obţinute în cazul râsoaicei Nisip, intens monitorizată în anul
2001, se observă că Nimaia are un teritoriu de trei ori mai mic. Desigur acest lucru se
datorează numărului extrem de mic de locaţii pentru Nimaia, într-o perioadă destul de
îndelungată de timp, care nu pot oferi o imagine reală a teritoriului acestei femele de
râs.
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Tab. nr. 4: Locaţiile râsoaicei Nimaia (coordonate Gauss – Kruger)
DATA

LATITUDINE

LONGITUDINE

08.08.2000

5057655

352230

09.08.2000

5056620

352170

10.08.2000

5056850

352200

11.08.2000

5057000

352000

15.08.2000

5055100

351200

29.10.2000

5060350

349560

06.11.2000

5056240

350300

14.11.2000

5057050

346950

03.03.2001

5057305

349640

07.03.2001

5059580

344150

24.07.2001

5055850

347425

25.07.2001

5055725

346275

09.08.2001

5059500

349750

Analizând distribuţia spaţială a locaţiilor lui Nimaia prezentate în harta nr. 5 se
observă faptul că teritoriile din 2000 şi 2001 se suprapun pe o treime din suprafaţa
lor, rezultând o suprafaţă de 500 ha. care reprezintă zona de maximă activitate a
râsoaicei în cei doi ani de monitorizare. Suprafaţa totală în care a fost localizată
râsoaica Nimaia în 2000 şi 2001 este de 2 897 ha. Caracteristic pentru zona de
activitate a râsoaicei Nimaia sunt văile abrupte cu versanţi puternic împăduriţi, cu
stâncării şi proporţie ridicată de arborete tinere de răşinoase, fără poieni şi fâneţe.
Energia de relief ridicată este datorată versanţilor abrupţi şi culmilor scurte, care
oferă râsului posibilitatea supravegherii atente a terenului în vederea identificării
prăzii. Altitudinile sunt cuprinse între 1 000 şi 1 800 m., dispunerea altitudinală a
teritoriului urmărind etajul fitoclimatic al pădurilor de răşinoase pure şi, într-o mai
mică măsură, pe cel al amestecurilor de răşinoase cu foioase. Distanţa faţă de
aşezările umane este de 10 km., singurele activităţi umane din zonă fiind
reprezentate de exploatarea pădurilor, culegerea fructelor de pădure şi turismul
montan, dar la scară redusă.
Principalele specii pradă din zonă sunt cerbul (Cervus elaphus), căpriorul
(Capreolus capreolus), capra neagră (Rupicapra rupicapra) şi mistreţul (Sus scrofa),
dar în zonă este prezent întreg spectrul de specii pradă pentru râs, inclusiv pisica
sălbatică, iepurele şi cocoşul de munte. Evaluările din teren efectuate în perioada
martie-aprilie 2001, în fondul de vânătoare nr. 41 Sebeş, cu o suprafaţă de 7 650 ha.,
pe care se găseşte teritoriul femelei de râs Nimaia, sunt prezentate în tabelul nr. 5.
Tab. nr. 5: Efectivele de specii pradă evaluate în teritoriul femelei Nimaia.

Efective

SPECIA
Cerb
m f
tot

Căprior
m f
tot

Capră neagră
m f
tot

25

17

17

38

63

31

48

31

48

Mistreţ

Iepure

Pisică
sălbatică

Cocoş de
munte

Râs

60

90

6

40

5

Analizând tipurile de habitat utilizate de Nimaia şi având în vedere efectivele de
specii pradă evaluate, se poate observa că teritoriul lui Nimaia se suprapune în mare
parte cu zona cerbului, iar la limita sudică ajunge în zona habitatului populaţiei de
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capră neagră. Din punct de vedere al reliefului, locaţiile se găsesc în zone cu pante
abrupte, cu stâncării. Existenţa unor efective relativ ridicate de specii pradă
alternative (cerb, capră neagră, iepuri, cocoş de munte) arată faptul că habitatul, prin
baza sa trofică, poate asigura prezenţa unui număr de 5 exemplare de râs pe 7 650
ha de pădure, respectiv un râs la 2 500 ha.
În vederea completării informaţiilor din teren s-a utilizat, în perioada de iarnă,
metoda urmelor pârtie. În cazul acestei metode, prezenţa stratului de zăpadă este
esenţială în culegerea datelor. Astfel, iarna 2001, datorită inexistenţei stratului de
zăpadă, nu a oferit posibilitatea utilizării acestei metode. În iarna 2000, s-a realizat o
monitorizare intensă a râşilor din zona masivului Piatra Craiului – Gruiul Lung –
Ciuma, prin metoda urmelor pârtie, fiind efectuate 94 de zile de observaţii în teren,
realizându-se identificarea unui număr de 108 urme de râs, cu o lungime totală de
84,125 km. Din punct de vedere al utilizării habitatului 48% din urme se găsesc în
poieni, 22% în amestecuri bătrâne, 12% în răşinoase tinere, 8% în amestecuri tinere,
5% în foioase bătrâne, 4% în răşinoase bătrâne şi numai 1% în foioase tinere. Din
aceste date se observă că râsul preferă locurile deschise din masivele forestiere sau
arboretele de amestec bătrâne, cu vizibilitate ridicată (harta nr.7).
De asemenea, observaţiile de teren prin intermediul urmelor pârtie, au permis
identificarea unui număr de 14 locuri de odihnă (culcuşuri) utilizate de râs. Ca şi în
cazul urmelor de râs, aceste locuri de odihnă se găsesc în majoritate în poieni şi
arborete de amestec bătrâne. Astfel, 6 culcuşuri se găsesc în poieni, 3 în amestecuri
bătrâne, 2 în amestecuri tinere, 2 în răşinoase tinere şi câte 1 în răşinoase bătrâne şi
foioase tinere. Locurile în care se găsesc aceste culcuşuri sunt caracterizate prin
vizibilitate ridicată, fiind situate în locuri deschise, cu pante abrupte, sau pe movile,
sub stânci sau lângă arbori doborâţi.
În general, urmele pârtie de râs urmăreau traseele utilizate de către speciile
pradă, în unele cazuri, râsul având încercări de prindere a prăzii. De asemenea, s-a
observat că deplasarea râşilor în teren urmăreşte conformaţia terenului (culmi,
drumuri, poteci), fiind preferate locurile deschise, cu vizibilitate bună. Distanţele
parcurse sunt relativ reduse, lungimea medie a urmelor de râs fiind de cca. 2 500 m.
În luna februarie 2001 a fost capturată, în zona Glăjărie – Valea Nisipului, o
râsoaică de 4 ani. Râsoaica Nisip a fost capturată prin amplasarea capcanelor lângă
o căprioară ucisă de ea în primele ore ale dimineţii. Nisip nu a părăsit locul prăzii nici
în momentele în care echipa de capturare a instalat capcanele. După capturare şi
montarea emiţătorului radio, râsoaica Nisip a fost monitorizată intens prin telemetrie
radio, obţinându-se, în opt luni de telemetrie (240 de zile) un număr de 92 de locaţii.
Acest număr mare de locaţii ne permite analiza GIS a teritoriului cu un grad de
precizie ridicat, toate cele patru sezoane de vegetaţie fiind acoperite cu locaţii (tab.
nr. 6). Menţionăm că aceste 92 locaţii reprezintă doar locaţiile cu precizie ridicată,
respectiv acele locaţii care pot fi utilizate în GIS, în teren Nisip fiind localizată în mai
mult de 150 de zile de observaţii anual. În ultimul timp s-a observat o scădere a
semnalului emiţătorului radio a lui Nisip, ceea ce face ca activitatea de telemetrie să
fie mult îngreunată iar calitatea locaţiilor să scadă.
Prin procesarea GIS a locaţiilor obţinute prin telemetrie s-a putut observa că
teritoriul râsoaicei Nisip este mai mare decât cel al râsoaicei Nimaia. Datorită
numărului mare de locaţii pentru Nisip, noi vom utiliza cu precădere aceste rezultate
pentru fundamentarea unor concluzii privind teritorialismul şi utilizarea habitatului
râsului în condiţiile din zona Braşov.
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Harta. nr.5 : Teritoriile râsoaicei Nimaia în anii 2000 şi 2001,
determinate prin telemetrie radio.
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Harta .nr.6 : Teritoriile sezoniere şi mărimea totală a teritoriului
femelei de râs Nisip în anul 2001
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Harta nr.7. : Harta urmelor de râs din iarna 2000
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Astfel, în cazul râsoaicei Nisip, mărimea teritoriului se triplează faţă de Nimaia,
fiind de cca. 7 000 ha. pe sezon, cu o variaţie sezonieră redusă: iarna (sfârşitul iernii
– perioada de împerechere) 2 050 ha., primăvara - 9 664 ha, vara – 6 085 ha,
toamna – 7 852 ha. Suprafaţa totală a teritoriului râsoaicei Nisip (harta nr.6),
calculată prin metoda poligonului minim convex, este de 11 668 ha., fiind similară cu
rezultatele obţinute în astfel de studii în Elveţia şi Polonia, în cazul femelelor de râs
din habitate asemănătoare. Aceasta confirmă ideea similarităţii suprafeţelor teritoriilor
râşilor în condiţii de climă, vegetaţie şi spectru de specii pradă asemănătoare, ceea
ce conduce la susţinerea afirmaţiei noastre privind supraevaluare efectivelor de râs
de pe anumite fonduri de vânătoare.
Tab.nr.6: Locaţiile femelei de râs Nisip, obţinute prin telemetrie radio
în perioada februarie –octombrie 2001. (coordonate Gauss – Kruger)
Nr. Crt.

DATA

ANOTIMP

LATITUDINE

LONGITUDINE

1

24/02/01

iarna

5041050

381150

2

04/03/01

iarna

5042350

380350

3

05/03/01

iarna

5043250

380350

4

08/03/01

iarna

5042325

382760

5

11/03/01

iarna

5040850

382125

6

12/03/01

iarna

5040790

382300

7

13/03/01

iarna

5040850

382450

8

15/03/01

iarna

5042650

382090

9

16/03/01

iarna

5041280

376875

10

24/03/01

iarna

5037900

383950

11

27/03/01

iarna

5037200

384750

12

03/04/01

primăvara

5038450

384350

13

04/04/01

primăvara

5038500

384450

14

05/04/01

primăvara

5038200

382100

15

06/04/01

primăvara

5038200

382100

16

07/04/01

primăvara

5038200

382100

17

08/04/01

primăvara

5041500

381350

18

09/04/01

primăvara

5042690

382500

19

10/04/01

primăvara

5044880

381450

20

12/04/01

primăvara

5042240

380580

21

13/04/01

primăvara

5042910

381600

22

14/04/01

primăvara

5042634

378407

23

17/04/01

primăvara

5039845

373124

24

18/04/01

primăvara

5037200

373400

25

20/04/01

primăvara

5033300

373800

26

21/04/01

primăvara

5035100

373400

27

22/04/01

primăvara

5035300

372450

28

23/04/01

primăvara

5035350

372050

29

24/04/01

primăvara

5039400

373350

30

25/04/01

primăvara

5041000

376750

31

26/04/01

primăvara

5040320

377650

32

29/04/01

primăvara

5039400

377450

33

30/04/01

primăvara

5037600

381350

34

02/05/01

primăvara

5041800

383400

35

03/05/01

primăvara

5046100

380050

36

04/05/01

primăvara

5047350

379400
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Nr. Crt.

DATA

ANOTIMP

LATITUDINE

LONGITUDINE

37

05/05/01

primăvara

5044300

381480

38

06/05/01

primăvara

5046400

379760

39

07/05/01

primăvara

5047737

380559

40

08/05/01

primăvara

5047737

380559

41

09/05/01

primăvara

5046460

380000

42

10/05/01

primăvara

5042650

382400

43

10/05/01

primăvara

5042660

382200

44

11/05/01

primăvara

5040350

380700

45

12/05/01

primăvara

5042300

378050

46

13/05/01

primăvara

5038050

374550

47

26/05/01

primăvara

5035100

373360

48

27/05/01

primăvara

5033170

373520

49

29/05/01

primăvara

5034960

373650

50

30/05/01

primăvara

5035005

373450

51

03/06/01

vara

5035045

373150

52

07/06/01

vara

5034600

375070

53

07/06/01

vara

5035184

375436

54

10/06/01

vara

5035010

374150

55

12/06/01

vara

5034650

375120

56

19/06/01

vara

5034920

374980

57

20/06/01

vara

5034260

375125

58

22/06/01

vara

5034430

375350

59

06/07/01

vara

5043150

378450

60

08/07/01

vara

5040650

377180

61

29/07/01

vara

5039410

381800

62

05/08/01

vara

5040900

381830

63

07/08/01

vara

5040350

381520

64

10/08/01

vara

5041420

382360

65

14/08/01

vara

5043800

376500

66

14/08/01

vara

5043900

376500

67

15/08/01

vara

5047422

380820

68

18/08/01

vara

5042800

376450

69

20/08/01

vara

5044880

379740

70

21/08/01

vara

5044840

379460

71

25/08/01

vara

5045070

379170

72

26/08/01

vara

5044920

379120

73

02/09/01

toamna

5041100

384200

74

07/09/01

toamna

5043650

383610

75

08/09/01

toamna

5042700

383750

76

12/09/01

toamna

5046430

380700

77

15/09/01

toamna

5041930

377350

78

20/09/01

toamna

5038850

384450

79

21/09/01

toamna

5038750

383970

80

21/09/01

toamna

5038750

383970

81

22/09/01

toamna

5040700

381530

82

23/09/01

toamna

5040700

381530

83

25/09/01

toamna

5044860

379520

84

25/09/01

toamna

5043550

379850

85

25/09/01

toamna

5044860

379520
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Nr. Crt.

DATA

ANOTIMP

LATITUDINE

LONGITUDINE

86

26/09/01

toamna

5043820

379450

87

28/09/01

toamna

5039530

382480

88

30/09/01

toamna

5039370

382470

89

02/10/01

toamna

5040150

375320

90

21/10/01

toamna

5042600

382150

91

30/10/01

toamna

5042750

382400

92

11/11/01

toamna

5031900

371950

Analizând harta GIS privind teritoriul râsoaicei Nisip, se poate observa că o
treime din acest teritoriu este reprezentată de abruptul nordic al munţilor Bucegi,
respectiv zona Mălăeşti – Diham, caracterizată prin energie mare de relief, abrupturi
cu stâncării, arborete de molid şi jnepeniş cu poieni intercalate. Mărimea redusă a
teritoriului de iarnă (2 050 ha) se datorează faptului că Nisip a fost capturată spre
sfârşitul iernii (februarie), perioadă în care începe sezonul de împerechere la râs. În
aceste condiţii, râşii utilizează cu precădere zonele de împerechere, care sunt
caracteristice fiecărui teritoriu. În cazul râsoaicei Nisip, aceasta a utilizat cu
precădere zona Pârâul Rece – Diham, unde se găsesc stâncării şi poieni intercalate
cu arborete bătrâne de răşinoase. În această zonă, observaţiile noastre de teren din
anii anteriori au identificat o activitate intensă a râşilor în lunile februarie – martie,
poienile din zonă reprezentând un loc de hrănire preferat şi pentru speciile de
ungulate, principala pradă a râsului. Astfel, deşi are o suprafaţă redusă, teritoriul de
iarnă este integrat în distribuţia generală a locaţiilor lui Nisip, putând fi considerat ca
principala arie de împerechere din zonă în lunile februarie – martie.
În perioada de primăvară, mărimea teritoriului este de 9 664 ha., având
valoarea maximă sezonieră şi cuprinzând zonele de maximă amplitudine a teritoriului
lui Nisip. Astfel, în această perioadă se observă o scădere a limitei altitudinale a
teritoriului, Nisip apropiindu-se mult de localităţile din zonă (1 km de Şimon, 2 km de
Moeciu de Sus şi Sohodol, 1 km de Pârâul Rece), dar având inclusă şi o zonă din
abruptul Bucegilor. Luând în considerare acestea, putem spune că amplitudinea
deplasărilor râsoaicei Nisip este maximă în perioada de primăvară.
Odată cu venirea verii şi fătarea puilor Nisip s-a retras în zona Mălăeşti, unde
a avut bârlogul, iar mărimea teritoriului s-a redus. În următoarele luni din perioada de
vară, locaţiile lui Nisip se găsesc în parte centrală a teritoriului anual, delimitând o
suprafaţă de 6 085 ha., care include zona de împerechere şi jumătate din abruptul
nordic al Bucegilor. În această perioadă s-au identificat patru zone cu o densitate
ridicată a locaţiilor, respectiv Mălăeşti (abrupt stâncos), Pârâul Rece – Diham (loc de
împerechere), Glâmboc (zonă împădurită cu poieni intercalate) şi Sohodol (cu
poieni). Ultimele trei zone reprezintă habitate preferate şi de către speciile de
ungulate din zonă, care constituie principala pradă a râsului.
În perioada de toamnă, teritoriul lui Nisip s-a extins, ajungând la 7 852 ha., cu
două zone de activitate maximă, respectiv Pârâul Rece şi culmea Dihamului.
Concentrarea locaţiilor în partea estică a teritoriului a făcut ca unele locaţii să se
găsească în zona Cheile Râşnoavei, pe partea dreaptă a şoselei naţionale Râşnov –
Predeal. Noi considerăm că aceste locaţii se află la limita estică a teritoriului, în zona
de suprapunere cu teritoriul altor femele de râs, din zona masivului Postăvarul.
Această zonă, cu altitudini scăzute dar cu energie de relief ridicată, cu multe stâncării
şi canioane, reprezintă un habitat preferat de către râs, fiind situat la o distanţă
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redusă faţă de zona de împerechere Pârâul Rece - Diham. Speciile pradă utilizează
numeroasele poieni din zonă ca locuri de hrănire, iar datorită accesibilităţii reduse
zona nu este puternic influenţată de activitatea umană, deşi se înregistrează un aflux
de turişti în perioada de vară, dar, având în vedere relieful accidentat, aceştia nu
pătrund mult în teren.
Ursul
Teritorialismul ce caracterizează vieţuitoarele sălbatice se manifestă în mod
diferit şi este determinat de anumiţi factori ce sunt dependenţi de specie; acesta
manifestându-se pe toată perioada vieţii sau numai în anumite perioade legate de
exemplu de comportamentul de împerechere, de creştere a puilor, de hrănire,
odihnă, etc.
La fel ca şi la alte specii prădătoare, teritorialismul se manifestă la urs odată
cu atingerea stadiului de adult, fiind însă mai evident în anumite perioade. Acest
comportament este determinat de următorii factori:
¾ masa (greutatea corporală sau Qg-indicele de grandoare –I. Micu,1998);
¾ activitatea de reproducere;
¾ protejarea progeniturii
¾ mărimea populaţiei ;
Teritorialismul este o manifestare fiziologică a unui animal ce tinde să-şi
cucerească şi să-şi menţină – ca individ, pereche, sau grupă – un anumit teritoriu pe
care îl apără împotriva semenilor săi sau altor specii (A.M. Comşia, 1961).
Fenomenul este legat de mobilitate şi R (raza de activitate) a speciei. Ursul brun
fiind o specie cu un mod de viaţă solitar, cu o formă conjugală „ convenţională de tip
monogam” (A.M. Comşia, 1961), corespunde unui anumit fel de viaţă specific.
Masculul este asociat doar la perioada nupţială (mai – iunie), iar faptul că gestaţia
femelei are loc numai în ani alternativi, ca şi perioada îndelungată de 2 ani de
creştere a progeniturii determină o separare de 2 ani a soţilor, timp în care masculul
se poate împerechea şi cu alte femele fără pui. Masculul şi femela trăiesc în teritorii
proprii, învecinate ca sursă de hrană. Teritorialismul la ursul brun este legat în
principal de asigurarea hranei, a liniştii puilor, a asigurării locurilor de odihnă şi a
bârlogului pentru somnul de iarnă. Ursul fiind un animal omnivor de mari dimensiuni,
necesită o mare cantitate de hrană, fapt ce determină utilizarea unui anumit spaţiucorelat strâns cu abundenţa hranei - de pe care să-şi poată asigura procurarea
acesteia. Totodată teritorialismul, la fel ca şi la alte specii, poate constitui un mijloc de
prevenire a unei suprapopulări, ce depăşeşte capacitatea trofică a teritoriului, având
drept consecinţă migraţiile şi extinderile de areal (fenomen întâlnit la ursul brun la noi
în ţară în anii 80, când datorită suprapopulării, acesta şi-a extins arealul în zona
colinară).
Cantitatea de hrană ce este oferită de un anumit teritoriu este poate cel mai
important dintre factorii ce determină mărimea unui teritoriu, deoarece în funcţie de
necesarul său de hrană, de tipul de hrană existent, de calitatea acesteia, fiecare
exemplar foloseşte o anumită suprafaţă de teren. Cu cât un ecosistem va oferi o
cantitate de hrană mai mare şi variată, calitativ mai bună, cu atât teritoriul ocupat va fi
mai mic şi invers. De asemenea joacă un rol important şi modul în care oferta de
hrană este repartizată pe parcursul unui an. Din cauza modului său de hrănire
omnivor, hrana ce o găseşte în pădure este variată şi numeroasă, concurenţa nefiind
aşa strictă, limitele teritoriului fiecărui exemplar se suprapun adesea, exemplarele
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tolerându-se reciproc. Desigur că şi aici există limite, ursoaica cu pui fiind mult mai
puţin tolerantă faţă de intruşi mai ales în ce priveşte un anumit teritoriu strict apărat
în apropierea bârlogului, sau când este cu puii în căutarea hranei.
Dacă se face referire la mărimea teritoriului utilizat de către ursul brun, atunci
acesta depinde de următorii factori ( printre alţii):
¾ cantitatea şi calitatea hranei oferite de ecosistem, şi repartizarea acesteia de-a
lungul anului;
¾ capacitatea ecosistemului de a oferi locuri de iernare ( bârloguri), locuri de
şedere, de odihnă;
¾ sexul;
În ce priveşte sexul, femela, mai ales după ieşirea din bârlog, din cauza
vârstei fragede a puilor este normal să utilizeze un teritoriu mult mai mic decât un
mascul, ce mai ales în perioada de împerechere parcurge un teritoriu mult mai mare
ce înglobează teritoriul şi altor femele. Locurile de şedere temporară pe timpul zilei,
când de cele mai multe ori este inactiv (aceasta depinde de oferta de hrană-bogată
sau săracă, răspândită pe suprafeţe mari sau mici, de influenţa factorului antropicliniştea din teren; în terenurile liniştite ursul este activ şi în timpul zilei), sunt şi ele o
componentă importantă a teritorialismului. Pe lângă acestea, existenţa unor locuri de
iernare adecvate sunt hotărâtoare în alegerea teritoriului. Unul este ursul bătrân care
de multe ori se mulţumeşte să-şi facă culcuşul de iernare sub o răgălie sau un arbor
mare răsturnat, şi alta este ursoaica care trebuie să nască 1-2 pui mici şi orbi şi care
au nevoie de anumite condiţii de adăpost.
În ce priveşte cantitatea şi calitatea hranei, acest aspect este cel mai bine
ilustrat în ce priveşte utilizarea teritoriului de cele două extreme luate în studiu: urşii
gunoieri din zona Răcădău –Valea Cetăţii, ce datorită abundenţei hranei şi uşoarei ei
accesibilităţi, utilizează un teritoriu ce se reduce la câteva zeci de hectare ( Ultima 294 ha.( 2,9 km2.); Twin 2- 26 ha (0,3 ) ; Marshal –50 ha.(0,5 km2.). Pentru Twin 1,
neavând decât două puncte (locaţii), nu a putut fi stabilită aria de activitate. În orice
caz, şi în această situaţie cu doar două puncte în care a fost localizat, acestea sunt
foarte apropiate unul de celălalt (în jur de 500-700 m.). Practic teritorialismul este în
acest caz foarte redus, teritoriile urşilor suprapunându-se, ele fiind concentrate pe o
arie de circa 200 ha. ( 2 km2.), distanţele faţă de locurile de hrănire fiind de cel mult
1000-1500 m. până la locurile în care urşii îşi petrec restul timpului( odihnă, sau mici
deplasări pe distanţe de câteva sute de metri). Aceşti urşi fiind exemplare tinere, în
vârstă de 2-4 ani, nu şi-au găsit ( căutat) încă propriul teritoriu, abundenţa hranei, sau
mai corect spus oferta de hrană uşor accesibilă şi disponibilă la orice oră din zi, face
ca aceştia să nici nu încerce să-şi găsească un teritoriu propriu.
La cealaltă extremă, ursul Geo, ce utilizează un teritoriu de 6200 ha. este un
urs ce trăieşte într-un spaţiu, am putea spune „ mai puţin antropizat”, deşi şi în cazul
lui există o arie (aria centrală II), cu o suprafaţă de circa 200 ha. (2 km2), situată întro zonă mai intens antropizată, şi anume zona Timişul de Sus – Tamina, cu
numeroase deşeuri şi resturi alimentare, dar şi un observator pentru urs al A.J.V.P.S.
Braşov. Ursul Geo a fost localizat în aria respectivă în perioada de vară (augustseptembrie), când se pare că este mai multă activitate în zonă (turişti, perioada de
vacanţe a elevilor); de asemeni Geo frecventează zona şi datorită faptului că era
obişnuit să găsească hrană la observator, el trece la anumite intervale de timp să
controleze acest lucru. Geo de asemeni frecventează şi un alt observator de urs, şi
anume acela din Valea Gârcinului al Facultăţii de Silvicultură, însă acolo nu a fost
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localizat decât ocazional, şi numai în perioada de primăvară când găseşte hrană
acolo. Este de presupus că el frecventează acest observator şi în timpul verii la fel ca
cel de pe Tamina, dar deocamdată nu dispunem de date, urmând ca acestea să fie
obţinute prin observaţii în cursul anului 2002. De asemenea, după cum s-a arătat, s-a
constatat apariţia ocazională a lui şi în zona Răcădău la containere, fără însă a fi
semnalat în mod frecvent ( o singură locaţie). În viitor va trebui monitorizat mai
intens, pentru a putea dispune de date suficiente privind apariţiile sale eventuale în
această zonă.
Caracteristicile locurilor de şedere pentru toţi urşii luaţi în studiu:
Caracteristicile arboretului
1. Tip arboret

- tânăr (1-40 ani)
- mijlociu (45-80 ani)
- bătrân ( >85 ani)

10%
24%
66%

2. Compoziţie

- amestec
- pur

74%
26%

3. Consistenţă

- redusă - 0,6
- plină - 0,7-1,0
Caracteristicile staţiunii

21%
79%

4. Expoziţia :

9%
49%
42%

- însorită S, SV,
- parţial însorită E, SE, V, NV,
- umbrită N, NE,

5. Panta : - 20 o
- 21-30o
- 31-40o
- > 41o
6. Schelet, stâncărie :

Activitatea
activ
repaus

17%
39%
39%
5%
- fără
- 0,1 S
- peste 0,2 S

65%
12%
23%
56%
44%

Perioada în cursul unei zile în care s-au făcut observaţiile:
1. Dimineaţa - interval orar 6-10
- 6%
2. Prânz interval - orar 10-14
- 36%
3. După amiază - interval orar 14-18
- 19%
4. Seara - interval orar 18-22
- 14%
5. Noaptea - interval orar 22-06
- 25%
Sub aspectul caracteristicilor arboretului, se constată că în 66% din cazuri,
urşii urmăriţi au fost localizaţi în arborete bătrâne (peste 85 ani), iar în 24% din cazuri
în arborete de vârstă mijlocie (45-80 ani); doar în 10% au fost localizaţi în arborete
tinere ( 1-40 ani). Aici trebuie făcută precizarea că în general arboretele tinere se
găseau la distanţe relativ mari de locul de hrănire, urşii având relativă linişte preferau
să rămână în apropierea locurilor de hrănire, sau găseau în arboretele bătrâne şi
multe porţiuni cu subarboret sau seminţiş preexistent des. În ce priveşte compoziţia
arboretului, în 74% din cazuri au fost localizaţi în arborete de amestec de molid, brad
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şi fag, de obicei în arborete cu consistenţa plină (0,7-1,0), 79% din cazuri. În ce
priveşte anumite caracteristici ale staţiunii, expoziţie, pantă şi schelet, se constată că
în general urşii s-au localizat pe expoziţii parţial însorite (49%) şi umbrite (42%);
numai în 9% din cazuri au fost localizaţi pe expoziţii însorite; de ex. Geo, chiar şi în
lunile de vară ( august). Panta terenului pe care au fost localizaţi urşii, este în egală
măsură împărţită între o pantă cuprinsă între 21o-30o, şi 31o-40o, fiecare cu o
frecvenţă de 39% din cazuri; pe pantele mai accentuate (peste 41g), urşii nu au fost
localizaţi decât în 5% din cazuri. Prezenţa scheletului la suprafaţă şi a stâncăriei nu
este agreată de urşi decât în 35% din cazuri, din care în cazul lui Geo 4 locaţii se
concentrează în zonă cu multă stâncărie ( pe mai mult de 0,3 S), locaţii făcute în
perioada ianuarie-februarie, ne duc la concluzia privind existenţa şi utilizarea unui
bârlog în acea zonă.
În ce priveşte perioada din zi în care s-au făcut observaţiile, majoritatea s-au
făcut în perioada prânzului (orele 10-14)-36%, în timpul nopţii (25%),şi după amiaza
(între orele 14-18)-19%;seara între orele 18-22 s-au efectuat 14% din locaţii. În 56%
din cazuri urşii au fost găsiţi activi, în special în timpul nopţii şi seara; în timpul zilei,
mai ales între orele 10-14, în general urşii au fost inactivi, deşi şi în acest interval de
timp au fost situaţii când se deplasau. Este cazul lui Geo, ce a fost localizat în mai
multe parcele într-o anumită perioadă de timp (locaţia nr.2,O.S.Săcele,U.P. VIII
Gârcin, u.a. 70B, 71A, C,72D,E).
Nivelul pagubelor şi metode de prevenire a lor
Pentru identificarea tipurilor şi dimensiunea pagubelor făcute de urs
crescătorilor de animale şi pentru a identifica cauzele care au condus la acestea, pe
parcursul anilor 2000-2002 s-au monitorizat pierderile de la stâne. Astfel, am ales un
număr de 21 de stâne care au fost monitorizate şi pentru care am cules informaţii la
începutul anului referitoare la:
¾ Numărul de animale şi speciile prezente la stâne;
¾ Numărul de ciobani care păzesc animalele;
¾ Numărul de câini de la stână;
¾ Cum sânt păzite oile.
Analizând cauzele care pot contribui la apariţia acestor pierderi constatăm,
prezenţa a trei factori principali:
- Nivelul populaţiei de urs are influenţă asupra nivelului pagubelor în special atunci
când acesta oscilează peste nivelul optim al populaţiei, în primul rând şi în mod direct
prin faptul că limitarea resurselor de hrană duce la căutarea unor surse adiţionale de
hrană. În cel de-al doilea rând, în mod indirect prin necesitatea unor spaţii mai mari
se ajunge la extinderea habitatelor şi ocuparea unor habitate nespecifice unde
interacţiunile cu activităţile umane se intensifică. Efectivelor de urs din România au
fost o lungă perioadă de tip şi sunt în continuare peste populaţia optimă, aspect care
contribuie la apariţia pierderilor din diverse sectoare de activitate umană.
- Metodele de management folosite în diversele sectoare de activitate. Cel mai
concludent exemplu pe care îl avem din acest punct de vedere este metoda
tradiţională de creştere a ovinelor, prin păşunarea pe timpul verii în zonele alpine şi
nefolosirea unor metode moderne de prevenire a atacurilor venite din partea ursului.
Acelaşi lucru poate fi constatat şi în cazul livezilor de pomi fructiferi unde se acordă o
importanţă şi mai scăzută acestor metode. Pe de altă parte în cazul stânelor, datorită
profiturilor aflate în continuă scădere se recurge la creşterea adiţională pe lângă
acestea, a unui număr tot mai mare de vaci sau porci, a căror metode de
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management nu pot fi integrate în totalitate cu activitatea de creştere a oilor ceea ce
le face mai vulnerabile atacurilor ursului.
- Nivelul populaţiilor de animale domestice nu este un factor important, acţionând
în strânsă corelaţie cu cel de-al doilea factor. În cazul ţării noastre observăm o
corelaţie între nivelul pagubelor şi cel al populaţiei de ovine spre exemplu. Nu acelaşi
lucru se întâmplă însă şi în cazul porcinelor unde se constată o creştere a pagubelor
in ciuda scăderii în general al efectivelor, dar în condiţiile unei schimbări în
managementul creşterii acestora.
În ceea ce priveşte structura pierderilor, acestea sunt constituite în cea mai
mare parte din sectorul ovinelor, situaţie care evident se datorează sistemului de
păşunat, respectiv suprapunerii zonelor de păşunat cu arealul ursului. Pierderile
înregistrate în cazul celorlalte specii sunt în marea majoritate pierderi consemnate tot
la stâne. Referitor la pagubele din sectorul pomicol, zona luată în studiu nu se
confruntă decât izolat cu astfel de cazuri. De asemenea cuantificarea acestora este
foarte greu de făcut datorită următoarelor motive:
¾ numărului mare de proprietari de livezi şi dimensiunilor mici şi foarte mici ale
acestora
¾ dispersia foarte mare a livezilor şi prezenţa acestora ca o activitate adiţională
¾ dezinteresul proprietarilor în condiţiile inexistenţei unei legislaţii care să-i
protejeze
La nivel naţional este necesar a menţiona că pagube mai importante sunt
înregistrate în acele zone unde toamna se realizează concentrări masive ale urşilor
la fructe. Aceste concentrări sunt semnalate de o lungă perioadă de timp, însă
problemele mai mari au început să apară odată cu amplificarea acestui fenomen prin
măsurile de management care au început a fi luate în anii `70. Acest lucru a avut loc
deoarece aceste concentrări fac posibilă vânătoarea la goană, cu rezultate
spectaculoase în ceea ce priveşte numărul de urşi vânaţi. Interesant este faptul că
aceste zone sunt localizate în zonele premontane unde în general densitatea
exemplarelor de urs este foarte redusă, exceptând perioada în care se produc
concentrările.
Pagubele produse sectorului silvic sunt nesemnificative
şi constau în principal în cojirea speciilor de răşinoase.
Acest fenomen are loc în perioada lunilor aprilie-mai, în
general la arbori de dimensiuni medii ca un fenomen
izolat sau uneori concentrat, fiind datorat gustului plăcut
al sevei proaspete. Pagubele constau în deprecierea
calităţii lemnului prin deschiderea unor porţi de intrare
agenţilor fitopatogeni, ce pot duce uneori şi la uscare.
Fenomenul nu are în general amploare mare, arborii
afectaţi fiind de cele mai multe ori extraşi prin tăierile de
îngrijire a arboretelor, şi în principal prin tăieri de igienă.
Fig. nr 1. Arbori cojiţi de urs
- Metodele moderne folosite pentru prevenirea pagubelor sunt foarte diverse
începând cu folosirea unor substanţe repelente în cazul arborilor, dispozitive care
produc zgomot şi ajungând la utilizarea unor dispozitive pe bază de impulsuri
electrice. Dintre acestea cele mai des utilizate de crescătorii de animale sunt cele
bazate pe impulsuri electrice, respectiv garduri electrice. Utilizarea acestora se face
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cu succes de către crescătorii de animale din ţările nordice ale continentului
European şi de pe continentul Nord American. Acestea sunt foarte simple din punct
de vedere constructiv uşor de instalat în teren, însă destul de scumpe pentru condiţia
economică a unui crescător de animale din România, în condiţiile inexistenţei unor
facilităţi acordate de către stat. Evident aceste metode de prevenire nu pot avea
efectele scontate fără instaurarea unor măsuri manageriale privind gospodărirea
vânatului, respectiv:
- reducerea şi menţinerea efectivelor de urs în limitele populaţionale optime;
- urmărirea şi extragerea exemplarelor cu comportament deviat;
- suplimentarea hranei acolo şi atunci când este nevoie, funcţie de hrana
existentă în pădure şi mărimea populaţiei de urs (hrănire de abatere).
Pentru identificarea unor metode adecvate de prevenire a pagubelor
provocate de urs şi în general de marile carnivore începând cu anul 2000 se testează
eficienţa gardurilor electrice la două dintre stâne. De remarcat este faptul că până în
prezent s-a demonstrat faptul că eficienţa acestora este foarte ridicată în jur de 75%,
în special în ce priveşte lupul, evident cu condiţia ca acestea să fie folosite
permanent pe timpul nopţii.
Utilizarea acestor garduri electrice se bazează pe existenţa unui curent
electric de joasă tensiune, însă cu impulsuri energetice puternice (0,5 – 9 joule) care
au drept sursă de alimentaţie fie baterii solare, fie o baterie auto, ambele funcţionând
la o tensiune de 12 V. Impulsurile energetice recomandate sunt de valori medii (0,5
– 9 joule). Bateriile solare prezintă avantajul economicităţii în sensul că acestea se
reîncarcă permanent asigurând practic curentul necesar funcţionării pe toată durata
existenţei gardului. Dezavantajul constă în preţul mai mare al bateriilor solare, şi al
unui acumulator suplimentar care acumulează energia electrică, ca şi al fragilităţii lor
(pericol de spargere al elementului - elementelor captatoare). De asemeni este
necesară expunerea directă la razele solare, cel puţin 6-8 h / zi. Utilizarea unui
acumulator auto este mult mai economică, dar presupune existenţa a două piese, din
care una va funcţiona, iar cealaltă va fi încărcată şi apoi ţinută de rezervă. Practic ele
se folosesc alternativ, încărcarea lor se va face cu ajutorul unui redresor, problema
mai dificilă fiind că de obicei stânele se găsesc în locuri mai greu accesibile, deci
transportul bateriilor auto (greutate mare) până la sursa de curent fiind mai dificil.
Autonomia unei astfel de baterii auto este de 2-3 săptămâni în regim normal de
funcţionare. De asemeni o astfel de baterie (sursă de curent) permite acoperirea unei
lungimi a gardului de până la 10 km în funcţie de modelul ales. Practic gardul constă
dintr-o reţea de conductori electrici 4-6 (funcţie de înălţimea gardului), ce este
cuprinsă în mod normal între 80 şi 150 cm (2 m) cu distanţe diferite între ele, şi
prinse prin izolatori de nişte suporţi aflaţi pe stâlpii de susţinere ai gardului. Aceşti
stâlpi sunt confecţionaţi din plastic rezistent, cu înălţimea de 2-2,5 m având un vârf
ascuţit pentru a putea pătrunde uşor în sol, şi care se dispun de regulă la distanţe de
circa 2-4 m.
Instalaţia este dublu eficientă, în sensul că nu permite nici accesul animalelor
din exterior, dar nici ieşirea animalelor aflate în interior. Montarea unui astfel de gard
cu lungimea de circa 100-200 m, necesar de exemplu îngrădirii animalelor pe timpul
nopţii, necesită mai puţin de o oră pentru a fi montat complet şi pus în funcţiune.
Mărimea turmelor de oi este foarte diferită, variind între 50 şi 1200 oi, numărul
total al oilor în aceste stâne fiind în jur de 10000. Pe lângă acestea cele mai multe
dintre stâne au de asemenea un număr mare de porci, vaci, cai şi măgari. Numărul
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de câini variază mult de la o stână la alta nu numai ca număr absolut ci şi în raport cu
numărul de oi.
De la începutul luni mai până la sfârşitul luni august la cele 21 stâne din zona
luată în studiu, au fost raportate un număr de 180 de oi omorâte de marile carnivore
(urs, lup şi râs), din care 24 (13%) au fost omorâte de către urs (tabel nr. 6).
Considerând valoarea medie actuală de piaţă a unei oi de 1,5 mil. lei, iar pierderile
medii de oi pe stână sunt de 2,1 exemplare rezultând o pierdere medie de 3 mil. lei
iar la nivelul întregii perioade de 270 mil. lei. Pierderile medii de oi datorate urşilor pe
stână sunt de 1,61 exemplare, respectiv de 2,4 mil. lei.
Tab. nr. 6. Caracteristicile stânelor din aria de studiu
Specia

Interval

Media

50 – 1,200

407

Vaci pe stână

0 – 55

28

Cai pe stână

0 – 10

2.5

Porci pe stână

0 – 39

10

Câini pe stână

2 – 14

7

Raportul câini /oi

1:8 – 1:133

1:55

Ciobani pe stână

2–9

5

1:29 – 1:114

1:73

Pierderi de oi datorate urşilor pe stână

1 – 11

1.61

Pierderi de oi în procente pe stână

0 – 1.5

0.40 %

Pierderi de oi datorate lupilor pe stână

1 – 32

6.95

Pierderi de oi datorate lupilor în procente pe stână

0 – 10

1.70 %

Totalul pierderilor datorate marilor carnivore

0 – 33

8.57

Total pierderi de oi în procente pe stână

0 – 4.7

2.10 %

Oi pe stână

Raportul ciobani /oi

Pierderi medii pe stână datorate marilor carnivore

Număr de oi

8,56
9

6,95

8
7
6
5
4
3

1,61

2
1
0
Oi omorâte de lup pe Oi omorâte de urs pe
stână
stână

Total pierderi pe
stână

Grafic. nr. 1 – Nivelul pierderilor la stâne cauzate de lupi, urşi şi râşi.
Analizând tabelul 6 se constată că în perioada luată în studiu numărul mediu
total de oi pierdute pe stână datorate carnivorelor mari este de numai de 2,1%.
Pierderile de oi în procente datorate urşilor sunt de numai 0,4 %, în timp ce pierderile
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datorate lupilor se situează la 1,7 %; punându-se clar în evidenţă faptul că
majoritatea pagubelor produse sunt datorate lupului şi mult mai puţin ursului.
În ce priveşte pierderile produse celorlalte specii de animale domestice
însoţitoare frecvente la stâne, se constată că acestea sunt destul de reduse,
situându-se la nivelul câtorva exemplare, procentual variind între 0,14 – 0,29 % (tabel
nr.7).
Tabelul nr. 7: Alte pierderi
Specia

Pierderi

Vaci
Măgari
Porci
Câini

3
3
6
6

Pierderi pe stână
0,14
0,14
0,29
0,29

Pierderi pe stână datorate ursului, în zona de studiu
Vaci
Măgari
Porci
Oi

6%

6%
13%

75%

Grafic. nr. 2 Pierderi la stâne cauzate de urs
Reanalizând influenţa factorilor care pot contribui la apariţia acestor pierderi
constatăm, însă prezenţa a trei factori principali:
1.
Nivelul populaţiei de urs are influenţă asupra nivelului pagubelor în
special atunci când acesta oscilează peste nivelul optim populaţional, în primul rând
şi în mod direct prin faptul că limitarea resurselor de hrană duce la căutarea unor
surse adiţionale de hrană. În cel de-al doilea rând, în mod indirect prin necesitatea
unor spaţii mai mari se ajunge la extinderea habitatelor şi ocuparea unor habitate
nespecifice unde interacţiunile cu activităţile umane se intensifică. Efectivelor de urs
din România au fost o lungă perioadă de tip şi sunt în continuare peste populaţia
optimă, aspect care contribuie la apariţia pierderilor din diverse sectoare de activitate
umană.
2.
Metodele de management folosite în diversele sectoare de
activitate. Cel mai concludent exemplu pe care îl avem din acest punct de vedere
este metoda tradiţională de creştere a ovinelor, prin păşunarea pe timpul verii în
zonele alpine şi nefolosirea unor metode moderne de prevenire a atacurilor venite
din partea ursului. Acelaşi lucru poate fi constatat şi în cazul livezilor de pomi fructiferi
unde se acordă o importanţă şi mai scăzută acestor metode. Pe de altă parte în
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cazul stânelor, datorită profiturilor aflate în continuă scădere se recurge la creşterea
adiţională pe lângă acestea, a unui număr tot mai mare de vaci sau porci, a căror
metode de management nu pot fi integrate în totalitate cu activitatea de creştere a
oilor ceea ce le face mai vulnerabile atacurilor ursului.
3.
Nivelul populaţiilor de animale domestice nu este un factor
important, acţionând în strânsă corelaţie cu cel de-al doilea factor. În cazul ţării
noastre observăm o corelaţie între nivelul pagubelor şi cel al populaţiei de ovine spre
exemplu. Nu acelaşi lucru se întâmplă însă şi în cazul porcinelor unde se constată o
creştere a pagubelor in ciuda scăderii în general al efectivelor, dar în condiţiile unei
schimbări în managementul creşterii acestora.
În cursul anilor 2001 – 2002 s-a trecut la o monitorizare mai atentă a pagubelor
produse de marile prădătoare (urs, lup, râs) însă pentru a putea dispune de date mai
precise şi credibile această monitorizare s-a restrâns la un număr de 10 stâne din
zona Pietrei Craiului (tabel nr. 8). Atât în acest caz cât mai ales în cazul primelor
analize, toate datele trebuie privite cu multe rezerve deoarece ciobanii au tendinţa
din varii motive de a mări numărul de animale pierdute datorate atacurilor marilor
prădătoare la stâne. Din analiza tabelului nr. 8 rezultă că în perioada 2001 – 2002 sau monitorizat 9 (2001) respectiv 11 stâne (2002), sub raportul animalelor existente
la stâne şi a pagubelor produse, ca şi în perioada în care au avut loc şi de asemeni
ora din zi. Astfel se constată că la cele 9 stâne monitorizate în cursul anului 2001, în
perioada 15 mai – 1 oct, acestea au adăpostit un număr de 2505 exemplare de oi,
351 vaci, 52 porci, 16 măgari şi 55 câini. În medie pe fiecare stână revenind 278 oi,
39 vaci, 6 porci şi 2 măgari. Animalele au fost ţinute pe durata nopţii în peste 90 %
din cazuri în ţarcuri. În această perioadă s-au înregistrat un număr de 40 oi (1,6 %)
care au fost omorâte de urs şi lup (7 de către lup – 18 % şi 33 de urs – 82 %.
În anul 2002 s-au monitorizat 11 stâne, acestea adăpostind un număr de 2296
bucăţi oi (cu circa 300 exemplare mai puţin – 12%), în schimb numărul de vaci a
crescut cu 202 exemplare (57 %), în timp ce numărul porcilor, măgarilor şi câinilor a
rămas relativ constant. În acelaşi timp numărul exemplarelor omorâte de lup şi urs a
scăzut la 17 (0,7 %), lupului revenindu-i 3 exemplare (18 %) iar ursului 14 exemplare
(82 %). În ce priveşte perioada când s-au produs aceste atacuri, ele au avut loc,
după declaraţiile ciobanilor, astfel: ziua, de la ora 6 la ora 20 - 5 (20%) şi noaptea,
de la ora 20 la ora 6 – 13 (72%).
În cursul anului 2002 însă, s-au instalat la 4 stâne, în mod experimental,
garduri electrice (Vlăduşca şi Curmătura şi în zona Dâmbovicioara, Plaiul Mare,
Pietricica), efectul acestora fiind evident. Faţă de anul 2001 când la aceste stâne sau înregistrat 14 + 4= 18 oi omorâte din care 5 de către lup şi 13 de către urs, în anul
2002 numărul acestora a scăzut la 10 bucăţi din care 7 omorâte de urs şi 3 de către
lup. scăderea care s-a înregistrat în mod experimental a gardurilor electrice este de
55%, practic pentru fiecare din cele 2 specii scăderea înregistrată a fost de circa 50 –
55%, practic pagubele înjumătăţindu-se. Repetăm, toate datele sunt obţinute de la
ciobanii de la stânele monitorizate, ele trebuind a fi privite cu anumite rezerve.
Desigur că utilizarea gardurilor constituie o soluţie dar aceasta nu este soluţia
universală. Gardurile îşi arată eficienţa în special în cazul atacurilor lupilor dar al
ursului, după spusele ciobanilor şi din propria experienţă nu rezistă. Ursul de cele
mai multe ori atacă în forţă, alergând în viteză şi rupând (dărâmând) gardul,
dovedindu-se în aceste cazuri ineficient.
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fig. nr. 3 Sistem de gard mobil cu panou solar şi baterie pentru protecţia oilor

fig. nr. 4 Sistem de gard mobil cu baterie pentru protecţia oilor – stâna Vlăduşca
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Tab. nr. 8: Pagube produse de lup şi urs la stânele din Parcul Naţional Piatra Craiului
Nr.

Stâna

Data

Resp.

Proprietar
stana
20.09.2001 Blaj Moise
Primăria
22.05.2001 Durian Sever *
22.05.2001 Arişan.Ghe. Primăria
09.08.2001

Localitatea

Nr. animale

Nr.

Păşunatul

crt.
1.
2.
3

Zănoaga
Grinduri
Pietricica

4

Curmătura

5
6
7

Funduri 1
Funduri 2
V.Tămaş

ciobani T. Oi Oi st. Vaci Porci Măgari Câini C. ad.
Moieciu
3 145
50
25
10
2
3
3
*
9 600 120 110
4
4
9
7
Dâmbovicioara
2 300
0
20
5
3
6
2
(+)
6 200
0
10
5
2
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
20.09.2001 Cotinghiu Gh P.Zărnesti Peştera
2 260
0
0
2
2
5
4
0
0
0
0
0
0
0
09.08.2001 Florescu I.
Primăria
Dâmbovicioara
3
0
0
45
7
0
4
4
09.08.2001 Cioacă I.
Primăria
Dâmbovicioara
3
0
0
45
10
1
4
4
20.09.2001 Corca Gzh. Primăria
Zărneşti
6 400
0
45
3
0
9
7

8
9

Tămăşel
Vlăduşca

20.09.2001 Cioplei Nicu Primăria
20.09.2001 Răduţoi Ioan Pzărneşti

10
11
12
13
14
15
16
17

TOTAL
Pietricica
Plaiul Mare1
Plaiul Mare 2
Funduri 1
Funduri 2
V.Tămaş
Plaiul Foii
Vlăduşca

18
19
20

Curmătura
Grinduri
Pietrele
TOTAL

2001
30.07.2002
30.07.2002
30.07.2002
18.07.2002
18.07.2002
18.07.2002
18.07.2002
17.07.2002

Cioaca Gh.
David dan
Mitriţă C.
Florescu I.
Cioacă I.
Corha Gh.
Runceanu C.
Corboş Mih.

Primăria
Primăria
Primăria
Primăria
Primăria
Primăria
Primăria
P.Zărnesti

19.07.2002 Cotinghiu Gh Primăria
19.07.2002 Durian Sever *
17.07.2002 Cojan Victor Primăria
2002

Rucăr
Peştera

Dâmbovicioara
Dâmbovicioara
Dâmbovicioara
Dâmbovicioara
Dâmbovicioara
Zărneşti
Zărneşti
Peştera
Zărneşti
*
Zărneşti

6
5

420
185

0
20

36
40

11
5

4
0

5
4

5
4

42 2365
7 400
4
0
3
0
3
0
3
0
5 360
3 240
3 240

140
0
0
0
0
0
80
0
0

351
35
60
40
40
45
57
45
43

52
0
5
2
7
10
8
0
5

16
4
1
1
0
1
1
0
0

55
10
4
4
4
4
8
6
4

46
3
4
4
4
4
5
4
2

3
8
4

256
600
400

0
120
0

43
110
70

5
4
6

2
4
2

7
9
7

5
7
5

46 2096

200

553

52

12

57

44

Inoptat

Pierderi

Pradătorii

Perioada S(ha) Păd. Ţarcuri Libere Sp. Nr.
Data/ora
Lup
15.05.-01.10
1
1
Oi
7 11.08-20.09 Ora:11-16
15.05.15.09
1
1 Oi
4 15-25.07
18.05.01.09
1
1
Oi
2 29.06/14.07 Ora:12/23
18.05.01.09
Oi
1 14.07.2001
0
Oi
2 20.07/02.08 Ora:18/12
15.05.-01.10
55
1
1
Oi
1 10.09.01 Ora. 14
Oi
5 28.06-18.09 Ora:12-17 (04)
18.05.01.09
90
1
0
18.05.01.09
90
1
0
10.05.01.09 1800
1
1
Oi
2 12.05/07.07 Ora 22/11
Oi
3 09.08-04.09 Ora 23-04
01.06-20.09
1
1
0
07.05.-01.10
82
1
1
OI
1 20.06.2001 - Ora 14
Oi
12 17.05-05.09 Ora:12-18
6
7
1
40
01.06-20.09
1
1
0
18.05.01.09
1
0
01.05.-15.09
1
1
0
18.05.01.09
90
1
0
15.05.-01.10
90
1
0
15.05.-01.10
178
1
1
Oi
1 26.07.2002. Ora 23
15.05.-01.10
1
1
0
15.05.-15.09
1
1
Oi
6 15.05.-15.09 Noaptea
Oi
3 15.05.-15.09 Noaptea
15.05.-01.10
55
1
1
Oi
1 24.06.02 Noaptea
15.05.15.09
1
1 Oi
1
03.07.2002
15.05.-15.09
1
1
Oi
4 15.05.-15.09 Ziua
Porc
1
16.06.2002 Ziua
17
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Urs
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
5

1
6

1
1
1

1

1
1
1
1
6
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De asemenea în ce priveşte minimizarea pagubelor nu putem vorbi de o
singură măsură, ci aceasta se va putea obţine printr-un complex de măsuri, în care
se vor îmbina măsurile tradiţionale cu cele moderne (garduri electrice, substanţe
repelente, gloanţe de cauciuc şi dispozitive de producerea zgomotului). În ce priveşte
gardurile electrice, după cum s-a arătat, achiziţionarea unuia cu toate anexele sale
se situează între 500 şi 700 EUR. Întrebarea care se pune este în ce măsură ciobanii
(stăpânii oilor) sunt dispuşi să plătească o sumă cuprinsă între 20 – 30 mil. lei, când
ei au pierderi de câteva oi într-un an (vezi tabelul nr.8) ce însumează o valoare de 510 mil. lei / stână. Soluţia va consta în opinia noastră într-o subvenţionare parţială a
preţului de achiziţie a acestor garduri, ele dovedindu-se eficiente împotriva atacurilor
lupilor fie cel mai bine în punerea pe picioare a unui sistem complex de asigurări care
să ţină cont de luarea unor măsuri preventive iniţiale.
Pentru minimizarea pagubelor va fi necesară atât prezenţa unui număr
suficient de mare de ciobani şi mai ales de câini de pază bine hrăniţi, mai puţin
cantitativ cât mai ales calitativ. De asemenea va trebui ca numărul de câini de pază
să fie corelat cu mărimea turmelor şi al reglementărilor în vigoare (leg. 103/1996),
problema în acest caz fiind prezenţa numerică nu atât a câinilor ci de valoarea
acestora. Se impune în acest sens o atentă selecţie a exemplarelor canine
valoroase, concomitent cu aplicarea unor măsuri sanitar veterinare adecvate, care să
ducă pe de o parte la diminuarea (întreruperea) transmiterii unor boli (rabie,
leptospiroză, jigodie, paraziţi intestinali) cât şi la diminuarea efectivă a pierderilor din
rândurile acestora.
Pe de altă parte judecând problema şi sub alt aspect diminuarea masivă a
posibilităţii acoperirii nevoilor de hrănire al marilor carnivore în special lupul şi ursul
de pe urma atacurilor asupra animalelor domestice, va duce la o presiune mărită
asupra vânatului creând mari pagube mai ales sub aspect valoric dar şi calitativ în
rândul acestuia. În acest sens va trebui amintit că valoarea unui cerb comun se
situează în jur de 500 euro pentru o ciută şi până la câteva mii de euro pentru un
taur. Despăgubirile ce se plătesc în cazul unor fapte ilicite se situează în cazul
cerbului la circa 30 mil. lei pentru o ciută şi100 mil. lei pentru un taur.
Pagubele produse sectorului silvicultural, după cum s-a mai arătat, sunt
nesemnificative şi constau în principal în cojirea speciilor de răşinoase pentru a se
hrăni. Acest fenomen are loc în perioada lunilor aprilie-mai, în general la arbori de
dimensiuni medii ca un fenomen izolat sau uneori concentrat, fiind datorat
insuficienţei hranei din această perioadă. Pagubele constau în deprecierea calităţii
lemnului prin deschiderea unor porţi de intrare agenţilor fitopatogeni, ce pot duce
uneori şi la uscare. Fenomenul nu are în general amploare mare, arborii afectaţi fiind
de cele mai multe ori extraşi prin tăierile de îngrijire a arboretelor, şi în principal prin
tăieri de igienă.
În urma observaţiilor făcute şi analiza datelor obţinute constatăm că în general
pagubele şi situaţiile conflictuale sunt datorate următorilor factori:
1. Pagubele înregistrate la stâne se datorează mai mult sau mai puţin
vulnerabilităţii acestora:
¾ Nu toate stânele au un număr suficient de câini, bine antrenaţi şi bine
hrăniţi. Hrănirea acestora se face în principal cu resturi fără un conţinut
proteic adecvat, iar creşterea unui număr mare de alte animale pe lingă
stână îi privează de la resturile ce provin prin prelucrarea laptelui, ce ar
constitui o importantă sursă de proteine în hrana lor. Acest lucru face
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ca de multe ori aceştia să părăsească stânele şi să vâneze în pădure
lăsând turmele fără apărare.
¾ Suprapăşunatul care se practică pe păşunile alpine dublat de
dezinteresul total al administraţiei acestora de a ameliora
productivitatea de biomasă a dus şi continuă să ducă la o degradare
puternică a păşunilor. Acest fenomen duce la o epuizare rapidă a
hranei vegetale şi determină la practicarea tot mai frecventă a
păşunatului în pădure unde posibilitatea unui atac din partea ursului
devine mult mai mare. Datorită acestui fenomen este afectată puternic
şi baza trofică a ungulatelor.
¾ Înnoptarea de cele mai multe ori în câmp liber fără existenţa unor
împrejmuiri adecvate precum şi odihna de amiază la umbră în pădure
sunt factori care determină o vulnerabilitate ridicată a turmelor.
2. Managementul actual:
¾ stabilirea optimului populaţional nu se bazează pe criterii obiective,
nefiind încă bine conturate aspectele legate de ecologia speciei;
¾ evaluarea efectivelor de urs în unele fonduri de vânătoare se face fără
simţ de responsabilitate urmărindu-se doar recolta. Astfel acolo unde
există suprapopulaţie uneori efectivele sunt raportate în aşa fel încât
recolta să nu devină prea mare, păstrându-se astfel o rezervă sau
recolta propusă nu este acceptată de forurile tutelare
¾ aspectele economice primează aspectelor sociale şi ecologice. Practic
singurul obiectiv al actualelor planuri de management este cel
economic, mulţi dintre cei mai mult sau mai puţin implicaţi în
gospodărirea fondurilor insistă pe acest criteriu, neglijând celelalte
aspecte fie datorită ignoranţei fie datorită relei credinţe;
¾ subiectivismul acţiunilor manageriale duce de multe ori la
suprapopulaţie cu aspectele negative care decurg de aici.
3. Lipsa de informare şi educaţie:
¾ Lipsă de informare asupra modului de comportare al ursului în diverse
ipostaze.
¾ Lipsă de informare privind comportarea persoanelor implicate în diverse
situaţii conflictuale.
¾ Necunoaşterea diverselor aspecte legate de viaţa ursului.
Interacţiunile cu activităţile umane
Turismul şi dezvoltarea rurală au un impact pe termen lung asupra
habitatelor din zona parcului naţional. Astfel, prin frumuseţea reliefului calcaros, prin
atracţiile turistice (zona Bran - Fundata, castelul Bran, Cheile Dâmbovicioarei,
Prăpăstiile Zărneştilor, Peştera Dâmbovicioara, etc.), prin gradul de accesibilitate
ridicat al zonei (acces auto şi feroviar – 30 km. de Braşov şi 150 km. de Bucureşti),
zona Piatra Craiului atrage anual un număr de cca. 50 000 de turişti, din care 10 000
pătrund în interiorul parcului naţional, respectiv în zonele de camping Plaiul Foii,
Curmătura, Cheile Dâmbovicioarei şi Brusturet. Rutele turistice cele mai importante
traversează zonele Curmătura, Prăpăstiile Zărneştilor, creasta principală vf. Ascuţit –
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vf. La Om, Şpirlea (Tămaş), Grind, Marele Grohotiş, activitatea turistică fiind mai
intensă în partea Bran – Zărneşti, turismul montan fiind practicat în lunile iunie septembrie.
În zonele Zărneşti - Plaiul Foii, Peştera – Măgura şi Dâmbovicioara – Sătic –
Brusturet, în ultimii ani, a fost modificată considerabil arhitectura peisajului, prin
construcţia de case de vacanţă şi drumuri de acces, care au condus la urbanizarea
peisajului. Această dezvoltare rurală, care nu este integrată în strategia generală de
conservare a biodiversităţii zonei Parcului Naţional Piatra Craiului, poate reprezenta,
în viitor, un instrument puternic în susţinerea eforturilor de conservare a naturii, atât
prin practicarea unor activităţi turistice „prietenoase mediului” dar şi prin furnizarea
unor fonduri financiare prin activităţi de agroturism, turism ecvestru şi ecoturism,
strâns legate de fauna şi flora zonei.
Vânătoarea intervine în echilibrul natural prin extragerea unor exemplare şi
prin controlul efectivelor. În cuprinsul Parcului Naţional Piatra Craiului se află trei
fonduri de vânătoare, zona constituind atât un refugiu pentru faună sălbatică, având,
însă, un puternic rol de legătură între masivele forestiere învecinate (Bucegi,
Făgăraş, Sebeş), circulaţia animalelor sălbatice dintr-o parte în cealaltă a masivului
fiind relativ ridicată. În ultimii ani se constată o scădere a trofeelor de capră neagră,
cerb şi urs recoltate din partea centrală a Pietrii Craiului, scădere care se înscrie în
linia generală la nivel naţional. Efectivele de carnivore mari şi principalele specii
pradă, în anul 2001, sunt prezentate în tabelul nr. 9
Efectivele de carnivore mari şi principalele specii pradă, pe fonduri de
vânătoare,
în anul 2001, în Parcul Naţional Piatra Craiului
tab. nr. 9
SPECIA

Fondul de vânătoare
Moeciu

Cerb comun

Căprior

Capră neagră

Mistreţ
Iepure
Urs
Lup
Râs
Pisică sălbatică
Cocoş de munte

Masculi
Femele
Total
Masculi
Femele
Total
Masculi
Femele
Total

TOTAL

Piatra Craiului
7
10
17
31
42
73
8
13
21
7
80
12
2
2
5
20

6
10
16
16
25
41
23
29
52
8
15
5
3
4
2
45

Dâmbovicioara
37
33
70
29
21
50
28
52
80
54
0
14
16
7
10
38

Rucăr
26
27
53
18
20
38
32
30
62
28
0
14
10
6
6
42

76
80
156
94
108
202
91
124
215
97
95
45
31
19
23
145

Braconajul reprezintă activitatea de vânătoare ilegală care afectează direct
atât speciile de carnivore mari dar şi speciile pradă (cerb, căprior, capră neagră,
mistreţ, etc.). Astfel, braconajul este facilitat de existenţa drumurilor şi potecilor de
acces, precum şi de inexistenţa unui sistem de management cinegetic integrat în
zona Parcului Naţional Piatra Craiului. Principala motivaţie a braconajului este
reprezentată de carnea provenită de la vânat şi, în unele cazuri, de raritatea şi
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valoarea trofeelor. Stabilirea nivelului impactului braconajului asupra faunei din Piatra
Craiului necesită observaţii îndelungate, care sunt incluse în planul de cercetare al
proiectului.
Prin activităţile sale proiectul MENER, ca parte integrantă a proiectului UE
LIFE Natura a iniţiat acţiuni concrete de reducere a potenţialelor conflicte prin:
- introducerea unor metode moderne de protecţie a turmelor de animale de la
stâne (garduri electrice);
- stabilirea zonelor de păşunat şi reducerea treptată a diferenţelor existente
între capacitatea de păşunat şi gradul de încărcare al păşunilor;
- promovarea la nivel local, printr-o campanie de conştientizare, a activităţilor de
conservare a biodiversităţii, în scopul obţinerii acordului şi susţinerii din partea
comunităţilor locale;
- implementarea unor programe educaţionale în şcolile din zona Parcului
Naţional Piatra Craiului, prin intermediul cărora sunt furnizate informaţii despre
ecologia şi etologia speciilor de carnivore mari, precum şi a speciilor pradă, cu
evidenţierea rolului comunităţilor locale în conservarea naturii;
- susţinerea activităţilor tradiţionale (de ex. păşunatul), dar care să fie bazate pe
utilizarea durabilă a resurselor naturale, prin promovarea specificului zonei
montane (oierit, industria casnică, prelucrarea lemnului, etc.);
- prezentarea conceptului de eco-turism la nivel local şi participarea la
elaborarea unei strategii privind dezvoltarea activităţilor de eco-turism.

fig. 6. Prezentarea faunei din PNPC

fig. 7. Explicaţii privind metodele de cercetare
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fig. 8 Localizarea principalelor tipuri de interacţiuni între activitatea umană şi carnivorele mari din Parcul Naţional Piatra Craiului
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6. PLANURI DE MANAGEMENT PENTRU RÂS, LUP ŞI URS.
Având în vedere aspectele prezentate în detaliu privind eco-etologia speciilor de
carnivore mari, precum şi interacţiunile dintre aceste specii şi activităţile umane, au
fost sintetizate câteva concluzii privind situaţia existentă în zona Parcului Naţional
Piatra Craiului, fiind apoi prezentate măsurile de management care se impun a fi
implementate în zonă în vederea asigurării unui management durabil al acestor
specii.
În ceea ce priveşte utilizarea habitatului şi deplasările animalelor în teren,
masivul Piatra Craiului şi zona adiacentă are un rol major în asigurarea conectivităţii
între masivele Bucegi şi Făgăraş, respectiv între populaţiile de lup, urs şi râs din
aceste zone. Acest fapt a fost relevat de studiul privind deplasările animalelor
sălbatice între Bucegi şi Piatra Craiului, prin care au fost identificat trei coridoare de
trecere în zona culoarului Rucăr – Bran (fig. nr. ). Aceste culoare, având nivele
diferite de utilizare şi de intensitate a activităţilor umane asigură conectivitatea
habitatelor din zona Bran – Moeciu – Rucăr. Conectivitatea habitatelor dintre Piatra
Craiului şi Făgăraş este asigurată în zona Sebeş – Dejani şi Dâmbovicoara –
Brusturet – Sătic, în special prin existenţa unor zone forestiere nefragmentate şi cu
nivel redus al activităţilor umane.
Acest rol de refugiu şi conectivitate al Pietrii Craiului este reflectat şi de distribuţia
spaţială a speciilor de lup, urs şi râs, precum şi de nivelul efectivelor estimate în
zonă. În acest sens se constată o tendinţă de variaţie a acestor efective de carnivore
mari, corelată în special cu variaţia efectivelor speciilor pradă din zonă (cerb, căprior,
mistreţ, capră neagră). În acest sens un rol major îl joacă controlul numeric al
populaţiilor şi braconajul, care, în unele puncte din zonă, este destul de ridicat.
Zona sudică a Pietrii Crauiului este o binecunoscută zonă agroturistică a
României, pensiunile şi facilităţile turistice din zonă dezvoltându-se într-un ritm
accelerat în ultimii ani. Astfel, prin dezvoltarea zonei turistice Bran – Moeciu – Rucăr
este afectată conectivitatea între Bucegi şi Piatra Craiului, unul dintre coridoarele de
trecere existente fiind ameninţat cu dispariţia pe termen mediu. Ţinând cont de
aceste aspecte, s-a urmărit integrarea conceptelor de coridoare de trecere în
strategiile de dezvoltare locale, aceste coridoare fiind incluse în Planul de Urbanism
General al Judeţului Braşov.
Activităţile de agroturism din zonă se bazează atât pe frumuseţea peisajului cât şi
pe tradiţiile locale, una dintre acestea fiind reprezentată de păstorit şi creşterea
animalelor domestice. Aşa cum a fost arătat anterior, păşunile alpine din Parcul
Naţional Piatra Craiului au o încărcare actuală dublă faţă de încărcarea optimă cu
animale. Acest fapt duce atât la degradarea acestor păşuni cât şi la dezechilibre în
ecosistemul forestier, atât asupra florei cât şi asupra faunei (păşunatul în pădure
distruge vegetaţia şi solul, posibilitate ridicată de atac din partea carnivorelor, câinii
ciobăneşti care hăituiesc şi ucid vânatul, etc.). În acest sens, am implementat metode
care contribuie în mod eficient la reducerea nivelului conflictelor dintre activităţile de
păşunat şi existenţa carnivorelor mari (garduri electrice, studii privind zonarea
păşunatului). Unele dintre principalele măsuri care se impun în acest sens sunt
reprezentate de stabilirea acordurilor de păşunat cu proprietarii de animale şi ciobani,
precum şi îmbunătăţirea sistemului de compensaţii a pierderilor cauzate de
carnivorele mari asupra animalelor domestice.
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Piatra Craiului este o zonă accesibilă turismului montan, monitorizarea afluxului
de turişti în zonă a arătat faptul că zona este vizitată anual de cca. 90 000 de turişti,
dintre care 65 % menţionează zona alpină ca zonă de interes (Strategia de turism
durabil în PNPC). Acest număr ridicat de turişti au un impact semnificativ asupra
faunei din zonă, impunându-se măsuri active şi pasive de control a accesului acestor
turişti în anumite zone din Parcul Naţional Piatra Craiului. În acelaşi timp nu trebuie
uitate beneficiile economice aduse de activităţile turistice, beneficii care pot fi
canalizate spre o dezvoltare durabilă a zonei.
În zona Parcului Naţional Piatra Craiului nu există un sistem coerent de informare
a opiniei publice privind natura în general şi fauna în special. Activităţile derulate de
către proiect în zonă au arătat faptul că interesul pentru fauna sălbatică este mai
ridicat în mediul urban decât în mediul rural al zonei, în acest sens, impunându-se o
serie de măsuri de informare şi conştientizare pe plan local, integrate în strategia
parcului naţional.
Un aspect important în elaborarea planurilor de management pentru speciile de
lup, urs şi râs din zona Parcului Naţional Piatra Craiului este reprezentat de cadrul
legislativ care poate susţine implementarea în viitor a acestor planuri. Astfel,
elaborarea planurilor de management s-a bazat pe prevederile legislaţiei româneşti
(Legea nr. 103/1996 revizuită prin 654/2001, Legea nr. 5/2000, Strategia de
Dezvoltare a Silviculturii), precum şi pe prevederile convenţiilor internaţionale şi
recomandările Grupului de Experţi ai Consiliului Europei privind managementul şi
conservarea speciilor de lup, urs şi râs.
Managementul populaţiei de râs
În vederea implementării în practică a acestor măsuri este necesară
elaborarea şi implementarea unor planuri de management care să fie bazate pe
directivele europene, situaţia existentă în România, precum şi pe experienţa
acumulată în cei 50 de ani de management cinegetic românesc. Pe plan european
este unanim recunoscut faptul că România are o populaţie mare şi stabilă de râs.
Astfel, Consiliul Europei a adoptat Convenţia de la Berna, creând un grup de experţi
şi adoptând o serie de recomandări care să fie incluse în planurile naţionale de
management a râsului. În acest sens, este necesară adoptarea următoarelor măsuri
şi acţiuni:
 Stabilirea unui grup de management naţional pentru râs care să realizeze planuri
naţionale de acţiune pentru râs în conformitate cu Planul de Acţiune al Comisiei
de Experţi a Convenţiei de la Berna. Prin acest plan de acţiune se va garanta
Managementul Trans-frontalier al populaţiei de râs din Carpaţi.
 Râsul este protejat de lege. Vânătoarea este permisă numai dacă nu ameninţă
supravieţuirea pe termen lung a populaţiei, şi dacă recolta este în conformitate cu
scopurile formulate în planul de acţiune.
 Este necesar să fie asigurat un management corect şi conservarea celor mai
importante specii pradă locale. Necesităţile râsului şi impactul de prădare al
acestuia sunt incorporate în managementul de vânătoare al populaţiilor de
ungulate native.
 Reglementările de management trebuie fixate evidenţiind în ce condiţii şi cum pot
fi eliminate pierderile cauzate de râs.
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Impactul râsului asupra populaţiilor pradă trebuie recunoscut şi luat în
considerare în momentul definirii managementului de vânătoare al populaţiilor de
ungulate locale.
Recolta populaţiilor de râs viabile în scopul vânătorii trebuie permisă numai când
populaţia permite aceasta. În momentul actual populaţia de râs din România
permită extragerea cotelor de recoltă stabilite de către M.A.A.P., fără a include
nivelul braconajului, care este foarte dificil de estimat.
Trebuie lansate campanii de informare ale publicului larg despre conservarea şi
managementul râsului.
Trebuie iniţiate programe educaţionale detaliate pentru grupuri de interese
specifice precum vânătorii sau crescătorii de animale.
Grupurile de interese trebuie integrate în implementarea şi planificarea planurilor
de acţiune pentru râs. Această acţiune poate fi făcută stabilind comisii de
coordonare care să cuprindă grupurile de interes locale.
Localnicii trebuie în permanenţă să fie implicaţi în deciziile privind conservarea şi
managementul râsului, prin crearea unui cadru instituţional adecvat.
Pe plan ştiinţific, cercetările în derulare asupra râsului euro-asiatic trebuie
coordonate, fiind necesar schimbul de metode, idei şi rezultate.
Sistemele de monitorizare locale sau naţionale pentru râs trebuie proiectate,
testate, implementate şi coordonate împreună de către ţările ce împart aceleaşi
populaţii de râs. Astfel, România trebuie să-şi coordoneze acţiunile de
management a râsului împreună cu Ucraina, Ungaria şi Polonia.
Proiectele de cercetare de durată trebuie să analizeze impactul râsului asupra
populaţiei pradă în relaţie cu influenţele umane asupra acelor populaţii. Aceste
proiecte trebuie să testeze metode de protecţie a animalelor domestice împotriva
acţiunii de prădare a râsului.

Având în vedere prevederile specifice menţionate mai sus privind principiile de
management la nivel european a populaţiei de râs, a fost elaborat un plan zonal de
management al râsului în zona Parcului Naţional Piatra Craiului, cuprinzând
următoarele acţiuni şi măsuri specifice:
 Estimarea efectivelor râs în mod unitar atât pe suprafaţa Parcului Naţional
Piatra Craiului cât şi pe fondurile de vânătoare adiacente, ţinând cont de
caracteristicile zonei. În acest sens se impune colaborarea strânsă cu
administratorii fondurilor de vânătoare din zonă (AJVPS Braşov, D.S. Braşov şi
Asociaţia Hunter Club);
 Realizarea controlului numeric al populaţiei de râs pe baza efectivelor stabilite
în mod unitar, pe grupele de fonduri de vânătoare din zona parcului naţional,
urmărindu-se asigurarea echilibrului ecologic şi a conservării biodiversităţii
naturale. Astfel şi aici se impune colaborarea strânsă cu administratorii fondurilor
de vânătoare şi respectarea prevederilor legale privind vânătoarea în zona
parcurilor naţionale;
 Monitorizarea şi efectuarea controlului numeric al populaţiilor de vulpe,
precum şi realizarea, împreună cu autoritatea sanitară veterinară, a unor
tratamente profilactice în scopul prevenirii rabiei. Menţionăm că rabia este o boală
cu un spectru foarte larg, care include şi populaţia de râs;
 Estimarea şi monitorizarea atentă a efectivelor de specii pradă ale râsului, în
special a caprei negre, care a avut în ultimii ani variaţii semnificative de efective,
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cauzate în mare parte de braconajul. În acest sens, administraţia Parcului
Naţional Piatra Craiului depune eforturi considerabile pentru cunoaşterea cât mai
exactă a situaţiei din teren. Ca o etapă ulterioară, noi considerăm că se impune
un studiu amănunţit, precum şi elaborarea planurilor de management privind
populaţiile de cerb, căprior, mistreţ şi capră neagră;
Implementarea sistemului activ de prevenire a posibilelor pagube cauzate de
râs asupra sectorului zootehnic, prin utilizarea gardurilor electrice şi a
îmbunătăţirii pazei de zi a turmelor de animale. În acest sens, se impune
continuarea activităţilor ICAS privind utilizarea la stânele din Piatra Craiului a
sistemelor de garduri electrice mobile, prin care se susţine implementarea unui
păşunat durabil.
Compensarea pagubelor produse asupra turmelor de animale, în cazul
constatării acestora în conformitate cu prevederile legii şi sprijinirea crescătorilor
de animale în implementarea unor metode de prevenire a pagubelor..
Asigurarea conectivităţii habitatelor în zona Rucăr – Bran, prin menţinerea
coridoarelor de trecere identificate între Piatra Craiului şi Bucegi;
Promovarea şi susţinerea unor programe de educaţie şi informare, în scopul
combaterii falsei imagini negative a populaţiei de râs. Această imagine negativă a
rolului râsului în ecosistem este larg răspândită în rândul vânătorilor, fiind bazată
pe lipsa evidentă a informaţiilor corecte şi reale din teren, precum şi pe existenţa
unei tendinţe de a motiva scăderile efectivelor de ungulate numai prin prădarea
exercitată de râs. Astfel, se impune continuarea activităţilor derulate de ICAS
privind informarea şi conştientizarea;
Controlul şi limitarea accesului turiştilor în unele zone specifice pentru râs (de
împerechere, de creştere a puilor, etc.) prin proiectarea atentă a traseelor
turistice, precum şi prin utilizarea unor metode active de limitare a accesului
(doborârea unor arbori, etc.);
Stabilirea unui protocol permanent de consultare cu comunităţile locale despre
acţiunile de management ce vor fi implementate în zonă.

Managementul populaţiei de lup
În vederea asigurării conservării pe termen lung a populaţiei de lupi din zona
Parcului Naţional Piatra Craiului este necesară elaborarea şi implementarea unui
plan de management care să fie bazat pe directivele europene, pe situaţia existentă
în teren, precum şi pe obiectivele de management ale administraţiei parcului.
Consiliul Europei a adoptat Convenţia de la Berna, formulând o serie de
recomandări, printre care enumerăm:
 Elaborează un Plan detaliat de management al lupului în Europa şi susţine
acest plan spre aprobare de către Convenţia de la Berna.
 Identifică pe scară largă toate arealurile din Europa unde lupii sau animalele
ce constituie prada lor au populaţii viabile.
 identifică toate coridoarele de trecere existente cât şi pe cele potenţiale. Prin
acest proces, managementul şi regenerarea populaţiilor de lupi vor fi legate de
planificarea pe ansamblu a refacerii ecosistemelor din Europa.
Având în vedere recomandările Grupului de Experţi ai Consiliului Europei,
prevederile legislative naţionale şi internaţionale, precum şi studiile derulate în zonă,
echipa proiectului MENER a elaborat un plan de management pe termen lung al
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speciei şi reducerea conflictelor generate de existenţa lupilor: Acest plan de
management este compus din următoarele măsuri şi acţiuni:
 Asigurarea conectivităţii habitatelor în zona Rucăr – Bran, prin menţinerea
coridoarelor de trecere identificate între Piatra Craiului şi Bucegi. Astfel, se
impune evaluarea prezenţei şi a impactului infrastructurii existente şi cea
preconizată a se construi în zonă. Studiile de teren realizate de ICAS prin
metoda telemetriei radio au demonstrat deplasarea lupilor pe distanţe de cca.
30 km. în zona Bucegi – Piatra Craiului.
 Estimarea efectivelor de lup în mod unitar atât pe suprafaţa Parcului
Naţional Piatra Craiului cât şi pe fondurile de vânătoare adiacente, ţinând cont
de caracteristicile zonei. În acest sens se impune colaborarea strânsă cu
administratorii fondurilor de vânătoare din zonă (AJVPS Braşov, D.S. Braşov
şi Asociaţia Hunter Club);
 Realizarea controlului numeric al populaţiei de lup pe baza efectivelor
stabilite în mod unitar, pe grupele de fonduri de vânătoare din zona parcului
naţional, urmărindu-se asigurarea echilibrului ecologic şi a conservării
biodiversităţii naturale. Astfel şi aici se impune colaborarea strânsă cu
administratorii fondurilor de vânătoare şi combaterea activităţilor de braconaj;
 Monitorizarea şi efectuarea controlului numeric al populaţiilor de vulpe şi
câini hoinari, precum şi realizarea, împreună cu autoritatea sanitară
veterinară, a unor tratamente profilactice în scopul prevenirii rabiei. Menţionăm
că rabia este o boală cu un spectru foarte larg, care include şi populaţia de
lup;
 Estimarea şi monitorizarea atentă a efectivelor de specii pradă ale
lupului, asupra cărora există o presiune de extracţie ridicată din partea
vânătorilor. În acest sens, administraţia Parcului Naţional Piatra Craiului
depune eforturi considerabile pentru cunoaşterea cât mai exactă a situaţiei din
teren. Ca o etapă ulterioară, noi considerăm că se impune un studiu
amănunţit, precum şi elaborarea planurilor de management privind populaţiile
de cerb, căprior, mistreţ şi capră neagră;
 Implementarea sistemului activ de prevenire a posibilelor pagube
cauzate de lup asupra sectorului zootehnic, prin utilizarea gardurilor electrice
şi a îmbunătăţirii pazei de zi a turmelor de animale. În acest sens, se impune
continuarea activităţilor ICAS privind utilizarea la stânele din Piatra Craiului a
sistemelor de garduri electrice mobile, prin care se susţine implementarea
unui păşunat durabil.
 Compensarea pagubelor produse asupra turmelor de animale, în cazul
constatării acestora în conformitate cu prevederile legii şi sprijinirea
crescătorilor de animale în implementarea unor metode de prevenire a
pagubelor. În acest sens, dorim să subliniem rezultatele pozitive privind
utilizarea gardurilor electrice pentru protecţia turmelor de animale. De
asemenea, se impune implementarea unui sistem permanent de monitorizare
a pagubelor produse de către lupi;
 Promovarea şi susţinerea unor programe de educaţie şi informare, în
scopul combaterii falsei imagini negative a populaţiei de lup. Această imagine
negativă a lupului în ecosistem este larg răspândită în rândul vânătorilor, fiind
bazată pe lipsa evidentă a informaţiilor corecte şi reale din teren, precum şi pe
existenţa unei tendinţe de a motiva scăderile efectivelor de ungulate numai
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prin prădarea exercitată de lup. Astfel, se impune continuarea activităţilor
derulate de ICAS privind informarea şi conştientizarea, precum şi realizarea
unor studii de evaluare a atitudinii opiniei publice privind populaţia de lup;
Controlul şi limitarea accesului turiştilor în unele zone specifice pentru lup
(de împerechere, de creştere a puilor, etc.) prin proiectarea atentă a traseelor
turistice, precum şi prin utilizarea unor metode active de limitare a accesului
(doborârea unor arbori, etc.);
Evaluarea calităţii recoltei la lup, având în vedere perspectivele biologice şi
sociale, precum şi datele anterioare din zonă;
Includerea în managementul cinegetic al zonei a obligativităţii gestionarilor
fondurilor de vânătoare de aplicare, în anumite perioade, a “hrănirii de abatere
(deviere)”;
Aplicarea unor amenzi drastice pentru braconaj;
Identificarea liderilor de opinie şi a factorilor de decizie în managementul
lupului din zona Piatra Craiului; înfiinţarea unor comisii locale de management
şi implicarea acestora în planificare şi implementare;
Stabilirea unui protocol permanent de consultare cu comunităţile locale
despre acţiunile de management ce vor fi implementate în zonă.

În implementarea acestui plan de management, un rol esenţial îl are crearea
cadrului instituţional capabil să pună în practică, pe termen lung, conceptele de
management a populaţiei de lupi din Parcul Naţional Piatra Craiului.
Managementul populaţiei de urs
Aderarea României în anul 1993 la Convenţia de Berna din anul 1979 privind
conservarea faunei şi habitatelor naturale din Europa, a creat premisele elaborării
unor planuri de management zonale pentru urs, în conformitate cu următoarele
principii:
¾ Realizarea de planuri şi grupuri naţionale de management în ceea ce priveşte
ursul brun (ţările ce împart aceleaşi populaţii de urs trebuie să coopereze în
ceea ce priveşte planurile de management).
¾ Protejarea ursului brun de către lege; planurile de management trebuie să
identifice speciile de vânat numai unde viabilitatea este dovedită şi unde
vânătoarea este folosită în interesul populaţiei.
¾ Intensificarea aplicării legii şi penalităţilor de rigoare asupra populaţiilor unde
braconajul apare ca un factor limitativ.
¾ Clasificarea zonelor in care exista ursul în prezent sau cu posibilitatea
existentei acestuia în conformitate cu importanţa si potrivirea in ceea ce
priveşte habitatul pentru managementul ursului (chei de bonitare).
¾ Identificarea şi menţinerea sau refacerea zonelor de legătura in populaţiile
fragmentate.
¾ Evaluarea impactului infrastructurilor existente sau planificate în ceea ce
priveşte habitatul ursului si atenuarea impactului negativ.
¾ Controlul sau prohibiţia activităţilor umane defavorabile zonelor centrale în
care se găseşte ursul brun şi zonelor de legătura.
¾ Stabilirea sistemelor de compensare.
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¾ Existenţa unor sistemelor compensatorii coroborate cu măsuri de prevenire a
producerii pagubelor (măsuri de pază conform prevederilor legale – câini de
pază, garduri electrice, etc.).
¾ Stoparea accesului urşilor la gropile de gunoi si la gunoiul menajer.
¾ Renunţarea la hrănirea artificiala ce poate crea uneori modificări de
comportament sau dependenţă faţă de om.
¾ Mutarea urşilor problemă în populaţii viabile daca eforturile de prevenire au
eşuat.
¾ Evaluarea costurilor şi beneficiilor înaintea mutării urşilor problemă in
populaţii ameninţate.
¾ Identificarea si implicarea persoanelor de decizie si a crescătorilor de animale
in managementul ursului brun.
¾ Stabilirea unui protocol de consultare permanent cu localnicii despre nevoile
si acţiunile de management necesare.
¾ Iniţierea unei campanii de informare şi educare destinată unor grupuri diferite
ţintă la nivel local şi naţional.
¾ Coordonarea unor cercetări ştiinţifice asupra ursului brun in Europa.
¾ Coordonarea de strângeri de date necesare pentru monitorizarea
managementului si condiţiilor ecologice ale ursului brun in ţările europene.
În conformitate cu studiile şi cercetările întreprinse de către ICAS, precum şi cu
prevederile legale existente, prin consultarea tuturor factorilor interesaţi precum
Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, ICAS, RNP, AGVPS şi alţii, s-au
elaborat o serie de măsuri care conturează un plan de management al ursului
brun în Piatra Craiului care cuprinde următoarele acţiuni şi măsuri:
 Asigurarea conectivităţii habitatelor în zona Rucăr – Bran, prin menţinerea
coridoarelor de trecere identificate între Piatra Craiului şi Bucegi. Astfel, se
impune evaluarea prezenţei şi a impactului infrastructurii existente şi cea
preconizată a se construi în zonă.
 Estimarea efectivelor de urs în mod unitar atât pe suprafaţa Parcului
Naţional Piatra Craiului cât şi pe fondurile de vânătoare adiacente, ţinând cont
de caracteristicile zonei. În acest sens se impune colaborarea strânsă cu
administratorii fondurilor de vânătoare din zonă (AJVPS Braşov, D.S. Braşov
şi Asociaţia Hunter Club);
 Realizarea controlului numeric al populaţiei de urs pe baza efectivelor
stabilite în mod unitar, pe grupele de fonduri de vânătoare din zona parcului
naţional, urmărindu-se asigurarea echilibrului ecologic şi a conservării
biodiversităţii naturale. Astfel şi aici se impune colaborarea strânsă cu
administratorii fondurilor de vânătoare şi combaterea activităţilor de braconaj;
 Estimarea şi monitorizarea atentă a efectivelor de specii pradă ale
ursului, asupra cărora există o presiune de extracţie ridicată din partea
vânătorilor. În acest sens, administraţia Parcului Naţional Piatra Craiului
depune eforturi considerabile pentru cunoaşterea cât mai exactă a situaţiei din
teren. Ca o etapă ulterioară, noi considerăm că se impune un studiu
amănunţit, precum şi elaborarea planurilor de management privind populaţiile
de cerb, căprior, mistreţ şi capră neagră;
 Implementarea sistemului activ de prevenire a posibilelor pagube
cauzate de urs asupra sectorului zootehnic, prin utilizarea gardurilor electrice
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şi a îmbunătăţirii pazei pe timp de zi a turmelor de animale. În acest sens, se
impune continuarea activităţilor ICAS privind utilizarea la stânele din Piatra
Craiului a sistemelor de garduri electrice mobile, prin care se susţine
implementarea unui păşunat durabil.
Compensarea pagubelor produse de urşi, în cazul constatării acestora în
conformitate cu prevederile legii şi sprijinirea crescătorilor de animale în
implementarea unor metode de prevenire a pagubelor. În acest sens, dorim să
subliniem rezultatele pozitive privind utilizarea gardurilor electrice pentru
protecţia turmelor de animale. De asemenea, se impune implementarea unui
sistem permanent de monitorizare a pagubelor produse de către urşi asupra
livezilor cu pomi fructiferi şi a stupinelor;
Promovarea şi susţinerea unor programe de educaţie şi informare.
Această campanie trebuie să informeze opinia publică privind comportamentul
ursului, posibilele pagube produse de acesta şi modalităţile de reducere a
acestor pagube. Astfel, se impune continuarea activităţilor derulate de ICAS
privind informarea şi conştientizarea, precum şi realizarea unor studii de
evaluare a atitudinii opiniei publice privind populaţia de urs;
Controlul şi limitarea accesului turiştilor în unele zone specifice pentru urs
(de hibernare, de creştere a puilor, etc.) prin proiectarea atentă a traseelor
turistice, precum şi prin utilizarea unor metode active de limitare a accesului
(doborârea unor arbori, etc.);
Evaluarea calităţii recoltei la urs, având în vedere perspectivele biologice şi
sociale, precum şi datele anterioare din zonă. În acest sens, dorim să
menţionăm că în zona parcului naţional au fost extrase în ultimii ani exemplare
deosebite de urs;
Aplicarea unor amenzi drastice pentru braconaj;
Identificarea liderilor de opinie şi a factorilor de decizie în managementul
ursului din zona Piatra Craiului; înfiinţarea unor comisii locale de management
şi implicarea acestora în planificare şi implementare;
Stabilirea unui protocol permanent de consultare cu comunităţile locale
despre acţiunile de management ce vor fi implementate în zonă.

În anii următori, odată cu implementarea măsurilor şi acţiunilor cuprinse în aceste
planuri de management, în vederea cunoaşterii cât nai exacte e efectivelor din teren,
se impun eforturi viitoare de derulare a unor cercetări permanente asupra speciilor de
lup, urs şi râs care vor urmării, printre altele, îmbunătăţirea metodologiei de stabilire a
parametrilor ecologici de bază ai populaţiilor de carnivore mari din zona Parcului
Naţional Piatra Craiului.
6. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
Aspectele legate de eco-etologia speciilor de lup, urs şi râs, precum şi datele
legate de nivelul pagubelor produse la stâne au oferit suportul ştiinţific pentru
realizarea planurilor de management pentru zona Parcului Naţional Piatra Craiului.

51

ICAS

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE
Managementul şi Biologia Vânatului - Braşov

Astfel, în cazul lupului, au fost culese şi analizate date privind mărimea şi
structura haiticurilor, utilizarea habitatului, teritorialism şi prădare, precum şi nivelul
pagubelor produse la stâne şi interferenţa cu activităţile umane.
Începând cu anul 1996, lupul a fost declarată specie strict protejată în
România. Totuşi, în situaţiile când cauzează pagube importante este permisă
recoltarea unui număr limitat de exemplare, prin ordin special al Ministrului
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. Modul în care se face această extragere în
scopul limitării pagubelor provocate de specie are un efect major asupra dinamicii
populaţiei de lup. Este indicat ca vânătorii care efectuează extracţia cunoască să
particularităţilor ecologice şi etologice ale acestei specii, în caz contrar această
acţiune se poate solda cu efecte opuse celor scontate. Astfel, în cadrul unui haitic
doar perechea alfa se împerechează, restul membrilor participând la îngrijirea puilor.
Dacă prin vânătoare se elimină masculul alfa, haiticul se va reorganiza, din rândul
masculilor beta urmând să apară un nou mascul dominant, dar există şi posibilitatea
ca haiticul să se destrame. În acest caz, membrii haiticului fie vor fi absorbiţi de alte
haiticuri, fie vor deveni solitari. De regulă, lupii solitari fără un teritoriu propriu vor
folosi zone periferice ale teritoriilor altor haiticuri. De obicei aceste zone periferice
sunt cele puternic antropizate, prada accesibilă aici constând mai ales în animale
domestice. Acesta este, probabil cazul femelei Leasa din zona Bran Şimon, precum
şi situaţia haiticului Glăjerie, aflat în imediata vecinătate spre munţii Bucegi, haitic
care, în momentul actual, s-a împărţit în două haiticuri mai mici, unul care o include
pe femela Leasa – în zona antropizată din Bran Şimon şi unul care o include pe
femela Turnu în zona Glăjerie – munţii Bucegi. Atunci când femela alfa este eliminată
din haitic, există posibilitatea ca masculul alfa să se împerecheze cu mai multe
femele, haiticul producând un număr mai mare de pui, iar dacă hrana disponibilă este
suficientă, efectivul haiticului va creşte în scurt timp. Această creştere a efectivelor
urmează o curbă exponenţială, până la un maxim care reprezintă capacitatea de
suport a ecosistemului. Acest fenomen se întâmplă, de obicei, pe suprafeţe relativ
mici, restrânse, unde poate avea efecte dramatice asupra populaţiilor de specii pradă
(cerb, căprior, etc.), a căror refacere va necesita timp şi se va repercuta negativ din
punct de vedere economic asupra gestionarilor fondurilor de vânătoare respective. În
concluzie, recomandăm ca reducerea efectivelor de lup acolo unde acestea creează
pagube importante, să se facă de către personalul specializat sau de către vânători
cu experienţă. Se va evita vânătoarea la goană, fiind preferată vânătoarea la pândă,
la cadavru, unde este posibilă determinarea ierarhiei în cadrul haiticului. Nu se vor
recolta masculul şi femela dominantă, evitându-se astfel perturbări majore în cadrul
haiticului care ulterior vor putea conduce la efecte contrare scopului urmărit,
respectiv limitarea pagubelor produse.
Datele culese şi analizate privind ecologia râsului în zona masivului Piatra
Craiului se referă la:
- Organizarea socială. Astfel, masculii de râs trăiesc separat de femele şi pui,
dar în perioadele de împerechere se observă prezenţa masculilor alături de femele.
Această perioadă corespunde intervalului de timp cuprins între sfârşitul lunii februarie
şi mijlocul lunii aprilie, când masculii şi femelele se găsesc în teren prin intermediul
semnalelor acustice şi olfactive. În intervalul de timp de cca. o lună de zile care
precede această perioadă, puii de râs din anul precedent, având vârsta de cca. 10
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luni şi o greutate de 9-12 kg., părăsesc femela mamă. Femelele ating maturitatea
sexuală la vârsta de doi ani, iar masculii la vârsta de trei ani. Această perioadă, dintre
momentul părăsirii femelei mamă şi momentul atingerii maturităţii, este considerată
perioada cea mai critică pentru supravieţuirea puilor, o marea parte dintre aceştia
fiind incapabili să găsească resurse suficiente de hrană. Procentul de supravieţuire al
puilor este determinant în variaţia densităţilor indivizilor dintr-un anumit teritoriu, de
aceea evaluările densităţilor râşilor din perioada de primăvară pot conduce la
densităţi diferite faţă de cele ale efectivelor de la sfârşitul sezonului de vegetaţie.
- Teritorialism. Cercetările derulate prin intermediul telemetriei radio au
relevat o serie de aspecte privind mărimea teritoriilor şi organizarea spaţială.
Comportamentul teritorial al râsului este caracterizat de intoleranţa indivizilor faţă de
intruşii de acelaşi sex, femelele tolerând doar prezenţa masculilor în teritoriile lor.
Masculii au teritorii mai întinse, pe care se întâlnesc teritoriile a două sau mai multe
femele. De asemenea, există şi exemplare tinere (juvenili), fără un teritoriu stabil, în
căutare de zone libere pe care să le ocupe o dată cu atingerea maturităţii. Astfel, au
fost obţinute date relevante privind mărimea teritoriilor unor femele, atât în zona
Culoarului Rucăr – Bran cât şi în zona diametral opusă, dincolo de creasta Pietrii
Craiului, aceste date fiind integrate în realizarea hărţii GIS privind culoarele de
trecere a animalelor sălbatice între masivele Bucegi şi Piatra Craiului.
- Utilizarea habitatului. Combinarea metodei telemetriei radio şi a metodei
urmelor pârtie a permis structurarea unei baze de date care să ofere informaţii
relevante privind utilizarea habitatului. Astfel, locurile frecventate de către râşi sunt
caracterizate prin vizibilitate ridicată, fiind situate în locuri deschise, cu pante abrupte,
sau pe movile, sub stânci sau lângă arbori doborâţi. În general, urmele pârtie de râs
urmăreau traseele utilizate de către speciile pradă, în unele cazuri, râsul având
încercări de prindere a prăzii. De asemenea, s-a observat că deplasarea râşilor în
teren urmăreşte conformaţia terenului (culmi, drumuri, poteci), fiind preferate locurile
deschise, cu vizibilitate bună. Distanţele parcurse sunt relativ reduse, lungimea
medie a urmelor de râs fiind de cca. 2 500 m.
În cazul ecologiei ursului, aspectele analizate au cuprins un spectru larg:
- Cerinţe de habitat. Distribuţia iniţială a ursului brun arată o mare
adaptabilitate la diferitele condiţii de mediu, astăzi cea mai mare parte din habitatul
său iniţial nu mai poate fi ocupat de acesta datorită degradării acestui habitat şi a
prezenţei umane. Componentele habitatului pot fi grupate în trei categorii principale:
hrană, locuri de adăpost şi locuri pentru bârloage. Deplasările urşilor ca şi utilizarea
habitatului, dar şi reproducerea şi supravieţuirea speciei este puternic influenţată de
accesibilitatea hranei. Densitatea populaţiei din zonele central europene cu păduri
bogate în jir şi ghindă este cu mult mai ridicată decât cea a populaţiei din pădurile de
conifere nordice. Supravieţuirea urşilor însă nu este doar determinată de abundenţa
hranei ci şi de existenţa locurilor de refugiu şi de iernat, şi mai ales de activităţile
umane perturbatoare. Acestea se referă în special la deranjarea urşilor în perioada
de iernat şi în special a ursoaicelor cu pui sau gestante; pierderile atât la femele
gestante cât şi la cele cu pui mici pot fi de până la zece ori mai numeroase decât în
cazurile că acestea nu ar fi fost deranjate.
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- Atitudinea populaţiei. În prezent nu se cunosc multe lucruri privitoare la
acest subiect. În general se poate spune că populaţia umană urbană este mult mai
prietenoasă faţă de acesta decât populaţia rurală, lucru uşor explicabil dealtfel. În
general tineretul şi un nivel mai ridicat de educaţie sunt asociate unei atitudini
pozitive faţă de acesta (caz tipic cu urşii gunoieri din zona Braşov – Răcădău).
- Ameninţări pentru om. Mărimea corporală şi puterea fizică a acestui animal
îl fac capabil să producă răniri grave şi chiar moartea omului. În general, cel puţin în
ce priveşte majoritatea datelor din Europa, atacurile produse asupra omului nu pot fi
asociate unui comportament de prădare ci mai curând trebuie privite ca un rezultat
de auto-apărare, de apărare a puilor sau a prăzii dobândite împotriva omului. Cu totul
altfel se prezintă situaţia în cazul unui urs rănit. Datele din literatură arată că în
general ursul brun din spaţiul european este mult mai puţin agresiv decât cel situat la
est de munţii Ural ca şi cel din America de Nord. Un rol important în prevenirea unor
astfel de situaţii revine educaţiei şi informaţiei populaţiei.
- Pagubele produse de urs. Datorită domesticirii şi creşterii lor de
nenumărate generaţii de către om în vederea obţinerii unor anumite produse,
animalele domestice nu se mai pot apăra cu succes împotriva prădătoarelor, având
ca efect în timp, în majoritatea ţărilor din Europa, exterminarea sau reducerea
efectivelor de mari prădătoare în vederea diminuării pagubelor produse de către
acestea, concomitent cu o atitudine negativă a populaţiei (în special a celei rurale)
privitoare la existenţa, extinderea sau reintroducerea acestora. De asemeni într-o mai
mică măsură pagubele produse sectorului agricol (culturi agricole, livezi, stupine) îşi
pun amprenta asupra atitudinii populaţiei. Fără o activitate educaţională şi informativă
intensă, a unei conştientizări privind rolul marilor prădătoare în ecosisteme dar şi a
unor măsuri efective preventive şi a unor despăgubiri efective care să compenseze
pagubele produse, această stare de lucruri nu se va schimba.
- Vânătoarea, extracţia urşilor ce produc pagube, braconajul. Extracţia
prin vânătoare bazată pe o estimare relativ corectă a populaţiei, pe o cunoaştere
relativ corectă a parametrilor demografici nu constituie o problemă pentru populaţiile
de urs brun. Datorită unei productivităţi mai mari (datorate printre altele şi sporului
natural mai ridicat), a populaţiilor de urs brun din Europa faţă de cele din America de
Nord, urşii bruni din Europa pot suporta cote de extracţie mai ridicate. Aspectele
economice deloc de neglijat ale vânătorii pot duce la o acceptare a ursului brun în
rândurile populaţiei, în general, cât mai ales a acelei părţi a acesteia ce este direct
implicată (agricultori, crescători de animale). În toate ţările în care se practică
vânătoarea în mod legal nu există indici că vânătoarea bine organizată ar duce la o
scădere a mărimii populaţiei, cu excepţia României unde în anii 90 reducerea
populaţiei, datorită unei suprapopulaţii, a constituit un ţel de gospodărire a speciei.
Urşii ce produc pagube sectorului zootehnic, livezilor, stupinelor, sau care
frecventează locurile de depozitare a deşeurilor şi resturilor menajere sau care au
produs sau au fost implicaţi în producerea de răniri sau ucideri a oamenilor sunt
consideraţi şi numiţi urşi problemă. Aceşti urşi sunt adesea extraşi în mod legal,
existând uneori pericolul ca această extracţie să poată pune în pericol însăşi
populaţia, dacă aceşti urşi sunt prea numeroşi sau populaţia existentă este prea
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mică. În acest caz se pune problema unor măsuri preventive de ordin educaţional dar
şi practic (măsuri de protejare a livezilor, turmelor, în general de eliminare a cauzelor
ce duc la producerea acelor pagube). Spre deosebire de extracţia legală, braconajul
reprezintă o ameninţare pentru multe populaţii de urs. Braconajul nu depinde în mod
strict de mărimea sau densitatea unei populaţii.
Planurile de management elaborate pentru zona Parcului Naţional Piatra Craiului
au avut în vedere prevederile legislaţiei naţionale şi internaţionale, precum şi
obligaţiile României ca parte semnatară a Convenţiei de la Berna, a Convenţiei de la
Washington şi a Convenţiei de la Rio de Janeiro. De asemenea, au fost luate în
considerare Recomandările Grupurilor de Experţi ai Consiliului Europei pentru
speciile de lup, urs şi râs.
În vederea implementării planurilor de management, ICAS consideră importantă
crearea unui cadru instituţional de aplicare a măsurilor de management privind
planurile de management a faunei sălbatice din zona parcului naţional. În acest sens,
un rol primordial îl vor avea în viitor cele două instituţii parte a RNP, respectiv
Administraţia PNPC şi ICAS – Managementul şi Biologia Vânatului Braşov, dar dorim
să menţionăm că fără sprijinul activ al administratorilor fondurilor de vânătoare din
zonă aceste planuri de management nu vor fi aplicate în practică decât parţial, fără
rezultatele preconizate. Concomitent cu acţiunile de aplicare în teren a acţiunilor şi
măsurilor cuprinse în aceste planuri de management, se impune monitorizarea
populaţiilor de carnivore mari din zonă şi permanentizarea cercetărilor privind speciile
de lup, urs şi râs din zonă, cu o focalizare pe impactul dezvoltărilor din zonă asupra
habitatelor şi conectivităţii în zona Bran – Rucăr.
Zona Parcului Naţional Piatra Craiului cunoaşte o dezvoltare a infrastructurii de
turism rural accelerată, administraţia parcului fiind în procesul de elaborare a unei
Strategii de Turism a zonei. În acest sens, noi recomandăm ca unele dintre măsurile
şi acţiunile prevăzute în planurile de management elaborate pentru speciile de
carnivore să fie avute în vedere în procesul de definitivare a strategiei de turism, iar
colaborarea pentru dezvoltarea ecoturismului în zonă să fie activ susţinută de către
grupurile de interese locale. Astfel, managementul viitor al populaţiilor de urs, lup şi
râs, precum şi a populaţiilor de specii pradă, poate fi susţinut în viitor şi din veniturile
obţinute prin ecoturism şi alte activităţi locale.
Responsabili temă,
Dr. Ing. Ovidiu IONESCU
Ing. George PREDOIU
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